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ROZDZIA I.

•Ta wojna wytpienia bya dopiero w pocztku, gdy pan

Kmicic wraz z trzema Kiemliczami dotar po trudnej, ze

wzgldu na jego nadwerone zdrowie, podróy do Gogo-
wej. Przyjecliali noc. Miasto byo przepenione od wojska,

panów, szlachty, sug królewskicli i magnackich, a gospody

tak pozajmowane, e stary Kiemlicz z najwikszym trudem

wystara si o kwater dla pana Andrzeja u powronika,

mieszkajcego ju za miastem.

Dzie ten przelea pan Andrzej w bólu i gorczce od

oparzenia. Chwilami myla, e przyjdzie mu ciko, obonie
zachorowa. Ale elazna natura przemoga. Nastpnej nocy

uczynio mu si lej, a witaniem ubra si ju i poszed

do farnego kocioa Bogu za cudowne swe ocalenie podzi-

kowa.
Szary i nieny, zimowy ranek zaledwie rozproszy cie-

mnoci. Miasto jeszcze spao, ale przez drzwi kocioa wida
ju byo wiato w otarzu i dochodziy go gosy organów.

Kmicic wszed do rodka. Ksidz przed otarzem odpra-

wia wotyw, w kociele mao jeszcze byo modlcych si.

W awach klczao kilkanacie postaci, z twarzami ukrytemi

w doniachj a oprócz nich ujrza pan Andrzej, gdy oczy

jego oswoiy si z ciemnoci, jak posta, lec krzyem
przed samemi stalami, na rozcignitym na ziemi kobierr

czyku. Za nim klczao dwóch wyrostków o rumianych

i prawie anielskich, .dziecinnych twarzach. Czowiek ten lea
bez ruchu i tylko z piersi, poruszanych ustawicznie cikiemi
westchnieniami, mona byo pozna, e nie pi, e modli si
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gorliwie i ca dusz. Kmicic równie pogry si w mo-

dlitwie dzikczynnej; lecz po ukoczonych pacierzach oczy

jego mimowoli zwróciy si na lecego krzyem ma
i nie mogy si ju od niego oderwa, tak je co przyku-

wao do niego. Westchnienia, podobne do jków, gone
w ciszy kocielnej, wstrzsay cigle t posta. óte blaski

wiec zapalonych przed otarzem, wraz ze wiatem dzien-

nem, bielejcem w szybach, wydobyway j z mroku i czy-

niy coraz widniejsz.

Pan Andrzej zaraz domyli si z ubioru, e to musi by
kto znaczny, gdy i wszyscy obecni, nie wyczajc ksi-

dza, odprawiajcego wotyw, spogldali na ze czci i usza-

nowaniem. Nieznajomy przybrany by cay w czarny aksa-

mit, podbity sobolami, tylko na ramionach mia odwinity

biay koronkowy konierz, z pod którego przeglday zote

ogniwa acucha; czarny, z takiemi piórami kapelusz lea
obok, jeden za z paziów, klczcych za kobierczykiem, trzy-

ma rkawice i szmelcowan na bkitno szpad. Twarzy

nieznajomego nie móg pan Kmicic widzie, gdy bya ukryta

w fadach kobierczyka, a przytem zasaniay j zupenie roz-

proszone naokoo gowy loki, nadzwyczaj obfitej peruki.

Pan Andrzej przysun si do samej stalli, tak, aby gdy

nieznajomy si podniesie, móg dojrze jego twarz. Tym-
czasem wotywa miaa si ku kocowi. Ksidz piewa ju
„Pater noster^. Ludzie, którzy chcieli by na nastpnej

mszy, napywali przez gówne drzwi wchodowe. Koció za-

peni si zwolna postaciami o podgolonych gowach, przy-

branych w delie, w onierskie burki, w szuby i altenba-

sowe kapoty. Uczynio si do ciasno. Wówczas Kmicic

trci w okie stojcego obok szlachcica i szepn:
— Przebacz w^asza mo, e go w naboestwie inko-

moduj, ale ciekawo mocniejsza. Kto to jest?

— Chyba wa z daleka przyjecha, e nie wiesz, kto

to jest? — odpar szlachcic.

— Pewnie, em z daleka przyjecha i dlatego pytam

w nadziei, e gdy na kogo pohtyeznego trafi, to mi nie

poskpi odpowiedzL
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— To jest król.

— Na Boga ywego! — zawoa Kmicic.

Lecz w tej chwili król si podniós; bo ksidz zaczyna

wanie czyta ewangeli.

Pan Andrzej ujrza twarz wymizerowan, ót i prze-

roczyst, jak wosk kocielny. Oczy królewskie byy wil-

gotne, a powieki zaczerwienione. Rzekby, cae losy kraju

odbiy si na tej szlachetnej twarzy, tyle w niej byo bólu,

cierpienia, troski. Noce bezsenne, rozdzielane midzy mo-

dlitw a zmartwienie, zawody okrutne, tuactwo, opuszcze-

nie, upokorzony majestat tego syna, wnuka i prawnuka po-

tnych królów, gorycz, któr tak obficie napawali go wani
poddani, niewdziczno kraju, dla którego gotów by krew

i ycie powici, wszystko to mona byo, jak w ksidze,

w tem obliczu wyczyta. A jednak bia z niego nie tylko

rezygnacya, zdobyta przez wiar i modlitw, nie tylko ma-

jestat króla i Boego pomazaca, ale taka dobro wielka,

niewyczerpana, i wida byo, e do bdzie najwikszym

odstpcom, najbardziej winnym, wycign tylko rce do

tego ojca, a ten ojciec przyjmie, przebaczy i krzywd wa-
snych zapomni.

Kmicicowi na jego widok zdawao si, e kto mu ela-

zn doni cisn serce. al zawrza w gorcej duszy junaka.

Skrucha, lito i cze oddech zapary mu w gardle, po-

czucie winy niezmiernej podcio mu kolana, a dre po-

cz na caem ciele i nagle nowe, nieznane uczucie powstao
mu w piersi. Oto w jednej chwili pokocha tak ten bolesny

majestat, e uczu, i niema nic droszego na ziemi od tego

ojca i pana, e gotów za niego powici krew, ycie, znie
tortur i wszystko na wiecie. Chciaby si do tych nóg

rzuci, kolana obj i prosi o odpuszczenie win. Szlachcic,

zuchway warcho, zamar w nim w jednej chwili, a urodzi

si regalista, oddany dusz ca swemu królowi.

— To nasz pan! nasz pan nieszczliwy! — powtarza

sobie, jakby ustami chcia da wiadectwo temu, co widziay

jego oczy, a czuo serce.

Tymczasem Jan Kazimierz po ewangielii klkn znowu.
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rce rozoy, oczy wzniós ku górze i pogry si w mo-

dlitwie. Ksidz wreszcie odszed, pocz si ruci w kociele,

król klcza cigle.

At ów szlachcic, którego Kmicic zaczepi, trci teraz

w bok pana Andrzeja.

— A co wapan za jeden? — spyta.

Kmicic nie od razu zrozumia pytanie i nie zaraz odpo-

wiedzia, tak dalece serce jego i umys byy osob kró-

lewsk zajte.

— A co wapan za jeden? — powtórzy ów personat.

— Szlachcic, jako i waszmo! — odrzek pan Andrzej,

zbudziwszy si, jakby ze snu.

— Jake ci zowi.
— Jak mnie zowi? Zw si Babinicz, a jestem z Litwy,

z pod Witebska.

— A jam jest ugowski, dworski królewski!... Prosz,

to wapan a z Litwy, z pod Witebska jedziesz?

— Nie... Jad z Czstochowy.

Pan ugowski a zaniemówi na chwil ze zdziwienia.

— A jeli tak, to bywaje wapan, bywaj, bo nam nowin

udzielisz! Mao ju króla miociwego nie umorzy frasunek,

e przez trzy dni adnej pewnej wieci nie mia. Jake to?

Z pod chorgwi Zbroka moe, albo Kaliskiego? Z pod

Czstochowy?
— Nie z pod Czstochowy, ale ze samego klasztoru,

wprost!

— Chyba wa artujesz? Co tam? co sycha? Broni-

e si jeszcze Jasnagóra?

— I broni si i bdzie bronia. Szwedzi ju na odst-

pieniu!

— Dla Boga! Król ozoci waszmoci! Z samego klasztoru,

powiadasz, jedziesz?,.. Jake ci Szwedzi pucili?

— Jam ich o permisy nie prosi, ale wybaczaj wapan,
e w kociele obszerniejszej relacyi da nie mog.
— Susznie, susznie — odpar pan ugowski. — Bóg

miosierny!... Z nieba nam spade!... W kociele nie przy-

stoi.., susznie! Czekaje wapan. Zaraz si król podniesie,
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niada przed sum pojedzie! Dzi niedziela... Chod waó,
staniesz wraz ze mn przy drzwiach i wraz u wejcia

przedstawi wapana królowi... Chod, chod, bo niema

czasu!...

To rzekszy, ruszy naprzód, a Kmicic za nim. Zaledwie

ustawili si przy drzwiach, gdy ukazao si naprzód dwóch
paziów, a za nimi wyszed zwolna Jan Kazimierz.

— Miociwy królu! — zakrzykn pan ugowski — s
wieci z Czstochowy.

Woskowa twarz Jana Kazimierza oywia si nagle.

— Co? gdzie? kto jest? — spyta.

— Ten oto szlachcic. Powiada, e z samego klasztoru

jedzie.

— Zali klasztor ju zdobyty? — zakrzykn król.

Wtem pan Andrzej rymn, jak dugi, do nóg paskich

Jan Kazimierz pochyli si i pocz podnosi go za ra

miona.

— Na potem — woa — na potem!... Wsta wa
na Boga, wsta! mów prdzej... Klasztor zdobyty?

Kmicic zerwa si ze zami w oczach i krzykn z za

paem:
— Nie zdobyty, miociwy panie i nie bdzie! Szwedzi

pobici! Najwiksza armata wysadzona! Strach midzy nimi

gód, mizerya! O odstpieniu myl!...

— Chwaa! chwaa Tobie, Królowo Anielska i nasza! —
rzek król.

To rzekszy, odwróci si ku drzwiom kocielnym, zdj
kapelusz i nie wchodzc do rodka, klkn na niegu przy

drzwiach. Gow opar o ram kamienn i pogry si

w milczeniu. Po chwili kanie poczo nim wstrzsa.

Rozczulenie ogarno wszystkich. Pan Andrzej rycza,

jak ubr..

Król, pomodliwszy si i wypakawszy, wsta uspokojony,

z twarz wiele pogodniejsz. Zaraz spyta Kmicica o na-

zwisko, a gdy ten powiedzia mu swe przybrane miano,

rzek:

— Nieche ci pan ugowski zaraz do naszej kwatery
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prowadzi. Nie zayjemy rannego posiku inaczej, jak su-

chajc o obronie I

I w kwadrans póniej pan Kmicic stan w komnacie

królewskiej przed dostojnem zebraniem. Król czeka tylko

na królow, by zasi do rannej polewki; jako Marya
Ludwika pojawia si za chwil. Jan Kazimierz, ledwie j
ujrza, zaraz zakrzykn:
— Czstochowa wytrzymaa! Szwedzi ustpuj! Oto jest

pan Babinlcz, który stamtd przyjeda i t wie przynosi!

Czarne oczy królowej spoczy badawczo na modej twa-

rzy junaka i widzc jej szczero, rozjaniy si radoci;

on za, oddawszy nizki ukon, patrzy take na ni miele,

jako prawda i uczciwo patrze umiej.
— Moc boska I — rzeka królowa — ciar okrutny

zdje nam wapan z serca i da Bóg, e t) bdzie po-

cztek odmiany fortuny. Wproste z pod Czstociowy
jedziesz?

— Nie z pod Czstochowy, ale, powiada, e z samego

klasztoru, to jeden z obroców! — zawoa król. — Zoty
goL.. Bodaj tacy co dzie przybywali; ale pozwólcie-e

mu przyj do sowa... Opowiadaj, bracie, opowiadaj, jakecie

si bronili i jak was rka Boska piastowaa?
— Pewnie, miociwi pastwo, e nic wicej, jeno opieka

boska i cuda Najwitszej Panny, na które codzie wa-
snemi oczyma patrzylimy.

Tu pan Kmicic zabiera si ju do opowiadania, gdy

wtem coraz nowi dygnitarze zaczli si schodzi. Przyszed

wic nuncyusz papieski, potem ksidz prymas Leszczyski,

za nim ksidz Wydga, zotousty kaznodzieja, który by
kanclerzem królowej, apóniej biskupem warmiskim, potem

za jeszcze prymasem. Wraz z nim wszed kanclerz koronny,

pan Korycisii i Francuz de Noyers, przyboczny królowej,

za nim nadchodzili kolejno inni dygnitarze, którzy pana nie

opucili w nieszczciu, ale woleli z nim gorzki wygnaczy
chleb dzieh, ni wiar zaprzysion zama.

Królowi za pilno byo, wic odrywa si co chwila od

posiku i powtarza:



— 13 —

— Suchajcie wasze mocie! suchajcie, go z Czsto-

chowy! dobra wie, suchajcie!... Z samej Jasnej Góry!...

Na to dygnitarze spogldali z ciekawoci na Kmicica,

stojcego jakoby przed sdem, lecz on, miay z natury

i przywyky do obcowania z wielkimi, wcale si widokiem

tylu znamienitych ludzi nie trwoy i gdy zasiedli wszyscy

miejsca, pocz o caem obleniu opowiada.

Prawd zna byo w jego sowach, bo mówi jasno, do-

bitnie, jak onierz, który sam na wszystko patrzy, wszyst-

kiego si dotkn, wszystko przeby. Mówi o ksidzu Kor-

deckim, jak o proroku witym, wychwala pod niebiosa pana

Zamoyskiego i pana Czarnieckiego, wysawia innych ojców,

nikogo, prócz siebie, nie pomija; lecz ca obron, bez

ogródki Najwitszej Pannie, Jej asce i cudom przypisywa.

SuchaH go w zdumieniu król i dygnitarze.

Ksidz arcybiskup oczy zazawione do nieba wznosi,

ksidz Wydga pospiesznie wszystko nuocyuszowi tómaczy,

inni panowie za gowy si chwytali, inni modliU si, lub

bili w piersi.

Wreszcie, gdy Kmicic doszed do ostatnich szturmów, gdy

pocz opowiada, jak Muller sprowadzi cikie dziaa z Kra-

skowa, a midzy niemi tak kolubryn, której nie tylko

czstochowskie, ale adne w wiecie mury oprze si nie

loogy — cisza uczynia si, jak makiem sia i wszystkie

oczy spoczy na jego ustach.

Lecz pan Kmicic urwa nagle i pocz oddycha szybko;

jasne rumiece wystpiy mu na twarz, zmarszczy brwi,

podniós gow i rzek hardo:

— Teraz musz mówi o sobie, cho wolabym milcze...

A jeeli co powiem, co na pochwa wypadnie. Bóg mi

wiadek, nie uczyni tego dla nagród, bo ich nie potrzebuj,

gdy najwiksza nagroda dla mnie za majestat krew przela...

— Mów miele, wierzym ci! — rzek król. — Có owa
kolubryna?...

— T kolubryn... ja, wykradszy si w nocy z fortecy,

prochami w drzazgi rozsadziem!

— Na m y Bóg! — zakrzykn króL
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Lecz po tym wykrzykniku nastaa cisza, takie zdumienie

ogarno suchajcych. Wszyscy patrzyli, Jak w tcz, w ju-

naka, który sta z iskrzcemi si oczyma z rumiecem na

twarzy i z hardo podniesion gow. A tyle w nim byo
w tej chwili jakiej grozy i dzikiego mstwa, e kademu
przyszo mimo woli na myl, i taki czowiek móg na po-

dobny uczynek si zdoby.

To te po chwili milczenia ksidz prymas odezwa si:

— Patrzy na to ten czowiek,

— Jake to uczyni? — zawoa król,

Kmicic opowiedzia, jak byo.
— Uszom si nie chce wierzy! — rzek pan kanclerz

Koryciski.

— Moci panowie! — odezwa si z powag król —
nie wiedzielimy, kogo mamy przed sob. ywi jeszcze

nadzieja, e nie zgina ta Rzeczpospolita, póki takich ka-

walerów i obywateli wydaje.

— Ten moe o sobie powiedzie: „Si fractus illabatur

orbis, impavidum ferient ruinacl*^ — rzek ksidz Wydga,
który lubi autorów przy kadej sposobnoci cytowa.
— Prawie to niepodobne rzeczy — ozwa si znów kan-

clerz. — Powiedze, panie kawalerze, jakim sposobem ywot
uniose z tego terminu i jak przez Szwedów si przedo-

stae?
— Huk oguszy mnie — rzek Kmicie — i dopiero

nazajutrz znaleli mnie Szwedzi przy okopie, jakoby bez

duszy lecego. Zaraz mnie tam pod sd oddali i Miiller

skaza mnie na mier.
— Ty za ucieke?
— Niejaki Kuklinow^ski wyprosi mnie u Mullera, eby

sam móg mnie zgadzi, bo mia przeciw mnie zawzito
okrutn...

— Znany to warcho i zbój, syszelimy tu o nim —
rzek kasztelan Krzywiski. — Jego puk z Mullerem pod

Czstochow stoi... Prawda!
— Ów Kuklinowski posowa wprzódy od Mullera do

klasztoru i raz mnie prywatnie do zdrady namawia, gdym
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go do bramy odprowadza... Ja za trzasnem go w gb
i skopaem nogami... Za to uraz do mnie powzi.
— A to widz z ognia i siarki szlachcic! — zawoa

rozweselony król. — Takiemu w drog nie wchod*!... Muller

odda ci tedy Kuklinowskiemu?

—r Tak jest, miociwy panie!... On za zamkn si ze

mn w pustej stodóce z kilkoma ludmi... Tam mnie do

belki powrozami przywiza i mczy pocz i ogniem boki

pali.

— Na Boga ywego!
— Wtem go odwoano do Mullera, a tymczasem przy-

szo . trzech szlachty, niejakich Kiemliczów, jego onierzy,

którzy wpierw u mnie suyli. Ci pobili straników i od-

wizali mnie od belki.

— I ucieklicie. Teraz rozumiem! — rzek król.

— Nie, miociwy panie. Zaczekalimy na powrót Ku-

iinowskiego. Wówczas ja go kazaem do tej samej belki

irzywiza i lepiej ogniem przypiekem.

To rzekszy pan Kmicic, podniecony wspomnieniem, za-

czerwieni si na nowo i oczy bysy mu, jak wilkowi.

Lecz król, który atwo od zmartwienia do wesooci, od

powagi do artu przechodzi, pocz bi doni w stó i wo-

a ze miechem:
— Dobrze mu tak! dobrze mu tak! Nie zasuy taki

zdrajca na lepszy traktament!

— Zostawiem go ywego — odrzek Kmicic — lecz

do rana musia ostygn.
— To sztuka, co swego nie daruje! Wicej nam takich! —

woa król, zupenie ju rozbawiony. — Sam za z tymi

onierzami tu przybye? Jak ich zowi?
— Kiemlicze: jest ojciec i dwóch synów.
— „Mater mea de domo KiemUczówna est"

—
' rzek z po-

wag ksidz kanclerz królowej, Wydga.
— To wida s Kiemlicze wielcy i mali — odpar wesoo

Kmicic -— a ci nie tylko s mali, ale i w rzeczy Lultaje,

jeuo onierze okrutni i mnie wierni.
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Tymczasem kanclerz Koryciski szepta co od niejakiego

czasu do ucha ksidza arcybiskupa gnienieskiego, wreszcie

rzek:

— Wielu tu przyjeda takich, którzy dla wasnej chwalby,

albo spodziewanej nagrody radzi klimkiem rzucaj. Ci wieci

faszywe i baamutne przywo, czsto i przez nieprzyjació

namówieni.

Uwaga ta zmrozia wszystkich obecnych. Kmicica twarz

pokrya si purpur.
— Nie znam ja godnoci waszmo pana — odrzek —

która, jak tasz, musi by znaczna... wic nie chc jej ubli-

y, ale tak myl, e niemasz takiej godnoci, któraby po-

zwalaa szlachcicowi bez racyi garstwo zadawa.
— Czowieku! do kanclerza wielkiego koronnego mó-

wisz! — rzek pan ugowski.
Kmicic wybuchn gniewem:
— Kto mi garstwo zadaje, choby by kanclerzem, temu

powiem: atwiej garstwo zadawa, ni garda nadstawia,

atwiej piecztowa woskiem, ni krwi!
Lecz pan Koryciski nie rozgniewa si wcale, tylko od-

rzek:

— Nie zadaj ci kamstwa, panie kawalerze, ale jeeli

prawda, co mówi, to powiniene mie bok spalony?

— Pójde wasza wielmono gdzie na stron, to ci go

poka! — hukn Kmicic.

— Nie potrzeba — rzek król — wierzym ci tak!

— Nie moe by, miociwy królu! — zakrzykn pan

Andrzej — sam tego chc, jak o ask o to prosz, eby
mnie tu nikt, choby nie wiem jak dostojny, koloryst nic

czyni. leby mi si nagrodzia mka, miociwe pastwo!

Nie chc nagrody, chc, eby mi wierzono, nieche niewierni

Tomasze dotkn ran moich!

— U mnie masz wiar! — rzek król.

— Sama prawda bya w jego sowach — dodaa Marya
Ludwika — ja si na ludziach nie myl.

Lecz Kmicic rce zoy.
— Miociwe pastwo, pozwólcie! Nieche ktokolwiek



idzie ze mn na stron, bo cikoby mi tu byo iy6 w po-

dejrzeniach.

— Ja pójd — rzek pan Tyzenhauz, mody dworzanin

królewski.

To rzekszy, odprowadzi Kmicica do drugiej komnaty,

a po drodze mówi do niego:

— Nie dlatego id, bym nie wierzy, bo wierz, ale by
z waszmoci pogada. My si gdzie na Litwie Wdzieli...

Nazwiska sobie nie mog przypomnie, bo by moe, iem
waszmoci wyrostkiem jeszcze widzia i sam wtedy wyro-

stkiem byem.
Kmicic odwróci nieco twarz, by ukry nage pomieszanie.

— Moe na sejmiku jakim. Czsto mnie nieboszczyk rodzic

bra ze sob, bym si praktyce publicznej przypatrywa.

— Moe by... Twarz wapaska pewno mi nie obca,

chociae wtedy tej kresy nie mia. Patrz jednak wapan,
jako memoria fragilis est, to mnie si przewiduje, e ci
wtedy inaczej zwali?

— Bo lata pami mc — odpar pan Andrzej.

Zaczem weszli do innej komnaty. Po chwili pan Tyzen-

hauz wróci przed oblicze królewskie.

— Upieczon, miociwy królu, jako naronie! — rzek. —
Cay bok ze szcztem przypalony!

Wic gdy z kolei i Kmicic wróci, król wsta, cisn go

za gow i rzek:

— Nigdymy nie wtpili, e prawd mówisz i zasuga

twoja, ani ból darmo nie przeminie.

— Dunikami twymi jestemy — dodaa królowa, wy-

cigajc do rk.
Pan Andrzej przyklkn na jedno kolano i ucaowa ze

czci do królowej, która go jeszcze pogadzia, jako matka,

po gowie.
— Ale jue si na pana kanclerza nie gniewaj — rzek

znowu król. — Po prawdzie, nie mao tu byo zdrajców,

albo takich, którzy pletli trzy po trzy, a do urzdu kan-

clerskiego naley, eby prawd de publicis wydoby.
— Coby tam mój chudopacholski gniew znaczy dla tak

riSMA H. SIENKIEWICZA. T. LXVI. 2
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wielkiego czfowieka — odpowiedzia pan Andrzej. — I nie

miabym nawet mrucze na zacnego senatora, który przy-

kad wiernoci i mioci do ojczyzny wszystkim daje.

Kanclerz umiechn si dobrotliwie i wycign rk.
— No, nieche bdzie zgoda! Przymówie mi te szpe-

tnie o tym wosku, ale wiedz o tern, e i Koryciscy czsto

krwi, nie samym woskiem piecztowali...

Król rozweselony by zupenie.

— tTda nam si ten Babinicz! — rzek do senatorów. —
Tak nam do serca przypad, jak mao kto... Ju ci te
od boku naszego nie pucim i da Bóg, razem niezadugo

do miej ojczyzny powrócimy.

— O najjaniejszy królu! — zakrzykn w uniesieniu Kmi-

cic — chociaem by w twierdzy zamknity, wiem to od

szlachty, od wojska, od tych nawet, co pod panem Zbro-

kiem i Kaliskim suc, Czstochow oblegali, e wszyscy

dnia i godziny twego powrotu wygldaj. Uka si tylko,

miociwy panie, a tego samego dnia caa Litwa, Korona

i Ru, jako jeden m przy tobie stan! Pójdzie szlachta,

pójdzie nawet chopstwo nikczemne przy panu swoim si

oponowa. Wojsko pod hetmanami ledwie ju dysze, tak

chce na Szwedów... Wiem i to, e pod Czstochow przy-

jedali od hetmaskich wojsk deputaci, eby Zbroka, Ka-

liskiego i Kuklinowskiego przeciw Szwedom ekscytowa.

Sta dzi, miociwy panie, w granicach, a za miesic je-

dnego Szweda ]v nie bdzie, jeno przybd, jeno si uka,

bomy tam, jako owce bez pasterza!...

Kmicicowi skry szy z oczu, gdy to mówi i tak wielki

zapa go ogarn, e klkn na rodku sali. Zapa jego

udzieli si te samej nawet królowej, która, nieustraszonej

odwagi bdc, dawno króla do powrotu namawiaa.

Wic zwróciwszy si teraz do Jana Kazimierza, rzeka

z si i stanowczoci:
— Gos caego narodu przez u^a tego szlachcica sysz!...

— Tak jest! tak jest! Miociwa pani!... matko nasza!...

—

zakrzykn Kmicic
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Lecz kanclerza Koryciskiego i króla uderzyy niektóre

sowa w tem, co mówi Kmicic,

— Zawsze — rzek król — gotowimy ponie w ofierze

zdrowie i ycie nasze i nie na co innego, jeno na popraw
poddanych naszych czekalimy a dotd.
— Ta poprawa ju si spenia — rzeka Marya Lu-

dwika.

— Majestas infracta malis! — rzek, spogldajc na ni
z uwielbieniem ksidz Wydga.
— Wane to s rzeczy — przerwa ksidz arcybiskup

Leszczyski — zaU istotnie deputacye od wojsk hetma-
skich przychodziy pod Czstochow?
— Wiem to od moich ludzi, tyche Kiemliczów! — od-

par pan Andrzej. — U Zbroka i Kaliskiego wszyscy

gono o tem mówili, nic na Mullera i Szwedów nie uwa-

ajc. Kiemhcze owi nie byli zamknici, mieli ze wiatem
relaeye, z onierzami i szlacht... Tych mog przed obli-

czem majestatu i waszych dostojnoci postawi, aby sami

opowiedzieli, jako w caym kraju wre, jak w garnku. Het-

mani z musu tylko do Szweda przystali, bo zy duch woj-

sko opta, a teraz samo owo wojsko chce napowrót do

powinnoci wróci. Szlacht i duchownych Szwedzi bij, ra-

buj, przeciw wolnoci dawnej bluni, to i dziwu niema,

e kady jeno pici ciska i na szabl akomie spoglda.

— MieUmy ju i my od wojsk wiadomoci — rzek

król — byli tu take tajni wysacy, którzy nam ochot

powszechn powrotu do dawnej wiernoci i czci oznajmiali...

— I to schodzi si z tem, co ów kawaler powiada —
rzek kanclerz. — Ale jeli deputacye i midzy pukami
chodz, to wane jest, bo znaczy to, e owoc ju dojrza,

e nasze starania nie zmarniay i robota gotowa, a zatem

czas nadszed...

— A Koniecpolski? — rzek król — a tylu innych,

którzy jeszcze przy boku najezdnika stoj, w oczy mu pa-

trz i o swej wiernoci zarczaj?
Na to umilkh wszyscy, a król zaspi si nagle i jako,

2*
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gdy soce za chmur zajdzie, mrok od razu cay wiat
pokrywa, tak i jemu twarz pociemniaa.

I po ciwili tak mówi pocz:
— Bóg patrzy w serca nasze, elmy cho dzi gotowi

wyruszy i e nie potencya szwedzka nas wstrzymuje, ale

nieszczsna zmienno naszego narodu, który jako Proteusz,

coraz now posta na si przyjmuje. Zali moemy zaufa,

e to nawrócenie szczere, ochota nie zmylona, gotowo
nie zdradliwa? Zali moemy zawierzy temu narodowi, który

tak nie dawno nas opuci i z tak lekkiem sercem z na-

jezdnikiem si poczy przeciw wasnemu królowi, przeciw

wasnej ojczynie, przeciw wasnym wolnociom. Bole ci-

ska nam serce i wstyd nam za naszych poddanych! Gdzie
dzieje podaj podobne przykady? Którene król tyle do-

zna zdrad i nieyczliwoci, któren tak by opuszczony?

Przypomnijcie sobie jeno uprzejmoci wasze, iemy wród
naszego wojska, wród tych, którzy krew za nas winni byli

przela, bezpieczestwa — i — zgroza powiedzie! — ycia

nawet nie byli pewni. A jelimy ojczyzn opucili i tu

schronienia szuka musieli, to nie z bojani przed owym
szwedzkim nieprzyjacielem, ale, by wasnych poddanych,

wasne dzieci, od straszliw^ego wystpku królobójstwa i ojco-

bójstwa uchroni,

— Miociwy panie — krzykn Kmicic — ciko za-

wini nasz naród, grzeszny jest i susznie choszcze go rka
Boa, ale przecie, na rany Chrystusa! nie znalaz si w tym
narodzie i da Bóg, po wieki nie znajdzie si taki, któryby

rk na wit osob pomazaca boskiego mia podnie!
— Ty w to nie wierzysz, bo poczciwy— odrzek król —

ale my mamy hsty i dowody. Ju to gorzko odpacili si

nam Radziwiowie za dobrodziejstwa, któremimy ich ob-

sypali, a jednak Bogusawa, cho zdrajc, sumienie ruszyo,

i nie tylko nie chcia do zamachu na nas rki przyoy,
ale pierwszy nam o nim doniós.

— Do jakiego zamachu? — zawoa zdumiony Kmicic.

— Doniós nam — rzek król — e znalaz si taki,
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który mu si za sto czerwonych zotych ofiarowa porwa
nas i ywego lub umarego Szwedom dostawi.

Dreszcz przeszed cae zgromadzenie na te sowa kró-

lewskie, a pan Kmicic zaledwie zdoa wyjka pytanie:
• — Kto to by taki?... Kto to by?...

— Niejaki Kmicic — odrzek król.

Fala krwi uderzya nagle panu Andrzejowi do gowy,
w oczach mu pociemniao, rkoma schwyci si za czupryn
i strasznym, obkanym gosem zakrzykn:
— To garstwo! Ksi Bogusaw e, jak pies! Mio-

ciwy królu, panie mój, nie wierz temu zdrajcy; umylnie
on to uczyni, by wroga zhabi, a ciebie przerazi, królu

mój, panie!... to zdrajca!... Kmicicby nie way si na lo...

Tu nagle zakrci si pan Andrzej na miejscu. Siy jego

sterane obleniem, podcite wybuchem prochów w kou-

brynie i mk, zadan przez Kuklinowskiego, opuciy go

zupenie — i run bez przytomnoci do nóg królewskich.

Podniesiono go i medyk królewski pocz go cuci w przy-

legej izbie. Lecz w zgromadzeniu dygnitarzy nie umiano

sobie wytómaczy, czemu sowa królewskie podobnie stra-

szne uczyniy na modym szlachcicu wraenie.

— Albo tak poczciwy, e sama abominacya z nóg go

zwalia, albo jaki tego Kmicica krewny — rzek pan ka-

sztelan krakowski.

— Trzeba si bdzie tego dopyta — odpowiedzia kan-

clerz Koryciski. — Oni tam wszyscy sobie na Litwie kre-

wni, jako zreszt i u nas.

Na to pan Tyzenhauz:
— Miociwy panie! Niech mnie Bóg broni, ebym chcia

co zego o tym szlachcicu mówi — ale... nie trzeba jeszcze

zbytecznie ufa... e suy w Czstochowie, to pewno; bok

ma spalony, czegoby w adnym razie mnisi nie uczynili,

bo oni, jako sudzy Bozi, wszelk klemency nawet dla

jeców i zdrajców mie musz; ale jedno mi wci po go-

wie chodzi i ufno do niego psuje... Owo ja go kiedy na

Litwie spotkaem... wyrostkiem jeszcze, na sejmiku, czy na

kuligu... nie pomn...
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— I co z tego? — rzek król.

— I on... cigle mi si widzi... e nie nazywa si Ba-
binicz.

—- Nie powiadaj byle czego! — rzek król — mody
jeste i nieuwany, w gowie acno ci si mogo pomiesza.
Babinicz, czy nie Babinicz, czemu ja jemu nie mam ufa?
Szczero i prawd ma na gbie wypisane, a serce wida
zote. Sobiebym chyba nie ufa, gdybym takiemu onie-
rzowi nie mia ufa, któren krew za nas i ojczyzn prze-

lewa.

— Wicej on na ufno zasuguje, anieli list ksicia Bo-

gusawa — rzeka'^ nagle królowa — i polecam to uwadze
waszych dostojnoci, e w tym licie moe nie by i sowa
prawdy. Sia mogo zalee Radziwiom biraskim, eby-
my zgoa na duchu upadli, a acno przypuci, e ksi
Bogusaw chcia przytem jakowego wroga swego pogry
i sobie furtk otwart w razife odmiany fortuny zostawi.
— Gdybym nie przywyk do tego — rzek prymas —

e z ust miociwej królowej jejmoci sama mdro wychodzi,

zdumiewabym si nad bystroci tych sów, najbieglejszego

statysty godnych.

— 7,...curasque gerens, animosue viriles..." — przerwa
z cicha ksidz Wydga.

Poniesiona temi sowy królowa, wstaa z krzesa i tak

mówi pocza:
— Nie o Radziwiów biraskich mi chodzi, bo ci, jako

heretycy, acno podszeptów nieprzyjaciela rodu ludzkiego

usuchali; ani te o list ksicia Bogusawa, prywat moe
zacierajcy... Ale najbardziej mnie bol desperackie sowa
króla, pana i maonka mojego przeciw temu narodowi wy-
rzeczone. Któ bowiem go oszczdzi, jeli go wasny król

potpia? A przecie, gdy rozejrz si po wiecie, próno
pytam, gdzie jest taki drugi naród, w którymby chwaa Boga
staroytnej szczeroci trybem trwaa i pomnaaa si coraz

bardziej... Próno patrz, gdzie drugi naród, w którym tak

otwarty kandor yje; gdzie pastwo, w któremby o tak pie-

kielnych blunierstwach, subtelnych zbrodniach i nigdy nie-
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przejednanych zawzitociach, jakich pene s obce kroniki,

nigdy nikt nie sysza... Nieche mi poka ludzie, w dzie-

jach wiata biegli, inne królestwo, gdzieby wszyscy królo-

wie wasn, spokojn mierci umierali. Niemasz tu noów
i trucizn, niemasz protektorów, jako u Angielczyków... Pra-

wda, mój panie, zawini ten naród ciko, zgrzeszy przez

swawol i lekko... Ale który to jest naród nigdy nieb-
dzcy i gdzie jest taki, któryby tak prdko win sw uzna,

popraw i pokut rozpocz? Oto ju si obejrzeli, ju przy-

chodz, bijc si w piersi, do twego majestatu... ju krew
przela, ycie odda, fortuny powici dla ciebie gotowi...

A ty zali ich odepchniesz? zali aujcym nie przebaczysz,

poprawionym i pokutujcym nie zaufasz?... dzieciom, które

zbdziy, ojcowskiego afektu nie zwrócisz?... Zaufaj im,

panie, bo oto tskni ju za sw krwi jagiellosk i za

ojcowskimi rzdami twemi... Jed midzy nich... Ja nie-

wiasta, nie lkam si zdrady,^ bo widz mio, bo widz
al za grzechy i restauracy tego królestwa, na które ci

po ojcu i bracie powoano. Ani mi si te podobna rzecz

zdawa, by Bóg mia zgubi tak znaczn Rzeczpospolit,

w której wiato prawdziwej wiary ponie. Do krótkiego

czasu cigna boska sprawiedliwo rózg swoj na uka-

ranie, nie na zgubienie dziatek swoich, a za wkrótce potem

utuU ich i pocieszy ojcowska tego niebieskiego Pana do-

bro. Lecz ty nie gard niemi, królu i powierzy si ich

synowskiej dyskrecyi nie lkaj, bo tylko tym sposobem ze

w dobre, zmartwienia w pociechy, klski w tryumfy zmie-

ni si mog.
To rzekszy, siada królowa jeszcze z ogniem w reni-

cach i falujc piersi; wszyscy spogldali na ni z uwiel-

bieniem, a ksidz kanclerz Wydga zacz mówi echowym

gosem

:

— Nulla sors longa est, dolor et voluptas

Inyicens cedunt.

Ima permutat brevis hora summis...

Lecz nikt go nie sucha; bo zapa bohaterskiej pani udzieU



si wszystkim sereom. Sam król zerwa si z ramiecami na

poókej twarzy i zakrzykn:
— Nie straciem jeszcze królestwa, skoro mam tak kró-

low!... Nieche si stanie jej wola, bo w natchnieniu pro-

roczem rf owia. Im prdzej wyrusz i stan inter regna,

tern bdzie lepiej I...

Na to ozwa si z powag prymas:

— Nie chc ja woli miociwych pastwa moich nego-

wa, ani od przedsiwzicia odwodzi, w którem jest hazard,

ale moe by i zbawienie. Wszelako za roztropn rzecz

uwaabym jeszcze raz w Opolu, gdzie wikszo senatorów

przebywa, zebra si i tam konceptów zebranych posucha,
które jeszcze lepiej i obszerniej spraw wywie i rozway
mog.
— Zatem do Opola! — zakrzykn król — a potem

w drog i co Bóg da!

— Bóg da powrót szczliwy i zwycistwo! — rzeka
królowa.

— Amen! — rzek prymas.

ROZDZIA II.

Pan Andrzej ciska si, jak ranny bik, w swej gospo-

dzie. Piekielna zemsta Bogusaw^a Radziwia przywioda go

niemal do szalestwa. Nie do, e ów ksi wyrwa si

z jego rk, pobi mu ludzi, jego samego niemal ycia nie

zbawi, nadto tak go okry sromot, pod jak nie tylko

nikt z jego rodu, ale aden Polak od pocztku wiata nie

jcza.

To te byy chwile, e Kmicic chcia si wyrzec wszyst-

kiego, sawy, która si przed nim otwieraa, suby kró-

lewskiej, a lecie i mci si na tym magnacie, któregoby

pragn pore na surowo.

Lecz z drugiej strony, mimo caej weiekioci i wichru

w gowie, przychodzio mu na myl, e póki ksi yw,
zemsta nie uciecze, a najlepsza sposobno, jedyna dro-

ga zada mu kam i ca bezczelno oskarenia na jaw



wywie, io wanie suba królewska, w niej bowiem raógl

wiatu okaza, e nie tylko na wit osob rki podnosi
nie zamierza, ale e pomidzy wszystk szlacht Korony
i Litwy nie mógby król wierniejszego sugi nad Kmicica

znale.

Zgrzyta zbami, kipia, jak war, szarpa na sobie odzie
i dugo, dugo nie móg si uspokoi. Lubowa si myl
o zemcie. Widzia znów ksicia w swoich rkach; przysi-

ga si na pami rodzica, i musi go dosta, choby go za

to mier i mki czekay. I jakkolwiek ksi Bogusaw
potny by pan, którego nie tylko zemsta prostego szla-

chcica, ale i królewska, nie atwo moga dosign, przecie,

gdyby t niepohamowan dusz zna lepiej, nie byby sy-

pia spokojnie i nie raz zadraby przed jego lubami.

A przecie nie wiedzia jeszcze pan Andrzej, e ksi
nie tylko okry go sromot i nie tylko saw mu wydar.

Tymczasem król, który od razu polubi niezmiernie mo-
dego junaka, przysa po niego pana ugowskiego tego sa-

mego dnia, a nazajutrz kaza mu ze sob jecha do Opola,

gdzie na walnem zebraniu senatorów miano obradowa nad

powrotem króla do kraju. Jako byo nad czem obradowa:

oto pan marszaek koronny nadesa znów drugi list, dono-

szcy, e wszystko w kraju do powszechnej wojny gotowe

i naglcy pilnie do powrotu. Prócz tego rozesza si wie
o jakim zwizku szlachty i wojska, na obron króla i ojczy-

zny, o którym istotnie od dawna w kraju mylano, ale

który, jak si potem pokazao, zawarty zosta pod imieniem

Konfederacyi Tyszowieckiej póniej nieco.

Na razie jednak wszystkie umysy byy nadzwyczaj temi

wieciami zajte i zaraz po mszy solennej udano si na ta-

jemn obrad, na któr i Kmicic, za przyczyn królewsk,

jako przywocy wieci z Czstochowy, dopuszczony zosta.

Poczto wic roztrzsa, czy powrót ma zaraz nastpi,

czy go lepiej odoy a do tej chwili, w której wojska

nie tylko chci, ale i czynem opuszcz Szweda.

Jan Kazimierz pooy koniec tym rozprawom, rzekszy:

— Nie o powrocie wasze dostojnocie radcie, ani o tern,
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jeeli nie lepiej zwlóczy jeszcze, bo jam si ju o tem z Bo-

giem i Najwitsz Pann naradza... Zatem owiadczam wa-

szym dostojnociom, e cobd ma nas spotka, w tych dniach

nieodmiennie osob nasz wyruszamy... Wasze dostojnoci

za wysilajcie jeno koncepty i rad nie skpcie, jak najbez-

pieczniej i najsuszniej powrót uskuteczni.

Rozmaite wic byy zdania. Jedni mówili, aby nie ufa
zbytnio panu marszakowi koronnemu, który raz ju waha-

nie i nieposuszestwo okaza, gdy korony, zamiast cesarzowi

do przechowania, wedug rozkazu królewskiego, odda, do

Lubowli uwióz. ^Wielka (mówili) jest pycha i ambicya tego

pana, a gdy jeszcze osob królewsk w swym zamku mie
bdzie, kto wie, co pocznie, czego za swe usugi nie zada
i czy caej wadzy w rce swe uchwyci nie zechce, aby

nad wszystkimi górowa i nie tylko caego kraju, ale i ma-

jestatu by protektorem".

Ci tedy radzih, aby król, poczekawszy na odstpienie

Szwedów^ do Czstochowy si uda, jako do miejsca, z któ-

rego aska i odrodzenie spyny na kraj. Lecz inni odmienne

wygaszaU zdania.

„Jeszcze Szwedzi stoj pod Czstochow, a cho jej za

ask Bo nie zdobd, przecie dróg wolnych niema. Tamte
okoUce wszystkie w rkach szwedzkich. Stoi nieprzyjaciel

w Krzepicach, w Wieluniu, w Krakowie, nad granic take
znaczne siy s rozoone. A w górach, na wgierskiej ru-

biey, gdzie Lubowla jest pooona, niemasz innych wojsk,

prócz wojsk marszaka i Szwedzi nigdy tam nie zapuszczaU

si dotd, nie majc na to do ludzi, ani odwagi. Z Lu-

bowli bliej przytem na Ru, która od zajcia nieprzyjaciel-

skiego wolna, do Lwowa, który nie przesta by królowi

wierny i do Tatarów, którzy, wedle wiadomoci, w pomoc
idc, tam wanie na rezolucy królewsk czekaj".

— Quod attinet pana marszaka (mówi biskup krakow-

ski) ambicya jego ju tem nasycona bdzie, i pierwszy króla

w swojem starostwie Spiskiem przyjmie i pierwszy opiek
go otoczy. Wadza przy królu pozostanie, a pana marszaka

sama nadzieja tak wielkich przysug zadowolni; jeeli za
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zechce wiernoci nad wszystkimi górowa, to czyli wierno
jego z ambicyi, czy te z mioci ku panu i ojczynie wy-
pynie, zawsze majestat znaczne korzyci std odniesie.

To zdanie zacnego i dowiadczonego biskupa wydao si
najsuszniejszem; uchwalono wic, e król przez góry do
Lubowli, a stamtd do Lwowa, lub gdzieby kazay okolicz-

noci, wyruszy.

Obradowano take i nad dniem powrotu, ale wojewoda
czycki, który wanie od cesarza by wróci, do którego

w poselstwie o pomoc by wysyany, uczyni uwag, e
lepiej jest terminu cisego nie wyznacza i samemu królowi

decyzy zostawi, a to dlatego, aby wie si nie rozesza
i nieprzyjaciele nie zostali przestrzeeni. Stano tylko na
tem, e król wyruszy w trzysta koni wybranej dragonii,

pod wodz pana Tyzenhauza, który, cho mody, mia ju
reputacy wielkiego onierza.

Lecz niemal waniejsza jeszcze bya druga cz obrad,

na której z powszechn zgod zawotowano, i po przybyciu

do kraju, caa wadza i kierunek wojny przejdzie w rce
króla, któremu szlachta, wojsko i hetmani we wszystkiem

posuszni by maj. Mówiono te o przyszoci i przytaczano

powody tych nagych nieszcz, które, jako potop, w tak

krótkim czasie cay kraj zalay. I sam prymas nie inn tego

podawa przyczyn, jak nierzd, brak posuchu i zbytnie

sponiewieranie wadzy i majestatu królewskiego.

Suchano go w gbokiem milczeniu, bo kady rozumia,

e tu o losy Rzeczypospolitej chodzi i o wielkie, niebywae

dotd w niej zmiany, któreby mogy jej dawn potg przy-

wróci, a których zwaszcza od dawna pragna mdra i mi-

ujca przybran ojczyzn królowa.

Pyny wic z ust dostojnego ksicia Kocioa sowa, jak

grzmoty, a w suchaczach dusze otwieray si prawdzie,

jako kwiaty otwieraj si socu.
— Nie przeciw starodawnym wolnociom si oponuj —

mówi prymas — ale przeciw onej swawoli, która wasnemi

rkoma, wasn ojczyzn zarzyna... Zaiste, zapomniano ju
w tym kraju rónicy midzy wolnoci i swawol i to, jak
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zbytnia rozkosz boleci, tak wyuzdana wolno niewol si
zakoczya.

.
Do jakiego obdu doszlicie obywatele tej

przewietnej Rzeczypospolitej, i ten tylko midzy wami za

obroc wolnoci uchodzi, który haasy czyni, sejmy rwie

i majestatowi si przeciwi, nie wtedy, gdy trzeba, ale wtedy,

gdy temu majestatowi o zbawienie ojczyzny chodzi? W skar-

bie naszym dno skrzyni wida, onierz nie patny, u nie-

przyjaciela lafy szuka; sejmy, jedyny fundament tej Rze-

czypospolitej, na niczem si rozchodz, bo jeden swawolnik,

jeden zy obywatel, dla prywaty swej, rady pomiesza moe.
Jaka to wolno, która jednemu przeciw wszystkim opo-

nowa pozwala?... Zali ta wolno dla jednego, nie jest nie-

wol dla wszystkich? I gdzieemy to doszli w zaywaniu
tej wolnoci, jakie to ona smakowite frukta wydaa?... A oto,

jeden saby nieprzyjaciel, nad którym przodkowie nasi tyle

wietnych wiktoryi odnieli, teraz „sicut fulgur exit ab oc-

cidente et poret u^ue ad orientem". Nikt mu si nie opar,

zdrajcy heretycy mu pomogli i w^szystko posiad, wi&r prze-

laduje, kocioy habi i gdy mu o wolnociach naszych

prawicie, on miecz wam pokazuje!... Oto, na co wam wy-

szy wasze sejmiki, wasze wetowanie, wasza swawola, wasze

konfundowanie na kadym kroku majestatu!... Króla, przy-

rodzonego obroc ojczyzny, naprzód uczyniUcie bezsilnym,

a potem zasi narzekalicie, i was nie broni!... Nie chcielicie

swojego rzdu, a teraz nieprzyjaciel wami rzdzi... I kto,

pytam, moe z tego upadku nas ratowa, kto dawny blask

tej Rzeczypospolitej przywróci, jeli nie ten, który tyle

zdrowia i wczasu ju powici, gdy ten kraj nieszczsna

domowa z Kozakami poszarpaa wojna; który na takowe

niebezpieczestwa powicon sw osob podawa, jakich

aden monarcha w naszych czasach nie dozna; który pod

Zborowem, pod Beresteczkiem i pod wacem, jak prosty

onierz walczy, nad stan swój królewski trudy i niewygody

ponoszc... Jemu to teraz si powierzmy, jemu. Rzymian

staroytnych przykadem, dyktatur w rce oddajmy, sami

za radmy, jak w przyszoci ojczyzn t od wewntrz-

nego nieprzyjaciela, od rozpusty, swawoli, nieadu i bez-
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karnoci ratowa, a powag rzdu i majestatu naleyt przy-

wróci!...

Tak przemawia prymas, a nieszczcie i ostatnich cza-

sów dowiadczenie do tego stopnia przerodziy suchaczów,

e nikt nie protestowa, wszyscy bowiem widzieU jasno, e
albo wadza królewska musi by wzmocniona, albo Rzecz-

pospolita zg*nie niechybnie. Rozpoczy si wic róne de-

liberacye, jak najlepiej rady ksidza prymasa do' skutku przy-

wie, a królestwo suchali ich chciwie i z radoci, gównie
królowa, która od dawna i usilnie nad wprowadzeniem adu
do Rzeczypospolitej pracowaa.

Wraca wic król do Gogowej wesó i zadowolony, tam

za, zwoawszy do swej komnaty kilku zaufanych oficerów,

a midzy nimi i Kmicica, rzek im:

— Pilno mi ju i pali mnie pobyt w tej ziemi, chcia-

bym cho jutro wyruszy, przeto wezwaem waszmociów,

aebycie, jako ludzie wojskowi i dowiadczeni, prdkie spo-

soby obmylili. Szkoda nam czasu traci, skoro nasza obe-

cno znacznie wojn powszechn przyspieszy moe.
— Pewnie — rzek pan ugowski — jeli taka waszej

królewskiej moci wola, to i poco zwóczy? Im prdzej,

tem lepiej!

— Póki si rzecz nie rozgosi i nieprzyjaciel bacznoci

nie podwoi ,— doda pukownik Wolf.

— Nieprzyjaciel ju si ma na bacznoci i szlaki po-

obsadza, ile móg — rzek Kmicic.

— Jak to? — spyta król.

— Miociwy panie, zamierzony powrót waszej królew-

skiej moci dla Szwedów nie nowina! Ledwie nie codzie

rozchodzi si wie po caej Rzeczypospolitej, e wasza

królewska mo ju w drodze, albo ju inter regna. Dlatego

trzeba jak najwiksz ostrono zachowa i cichaczem w-
wozami si przemkn, bo na drogach czyhaj Duglasowe

podjazdy.

— Najlepsza ostrono — rzek, patrzc na Kmicica

pan Tyzenhauz — to trzysta wiernych szabel, a skoro mnie
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pan miociwy komend nad niemi powierza, to go prze-

prowadz w zdrowiu, choby po brzuchach Duglasowych

podjazdów.

— Przeprowadzisz waszmo pan, jeli równie trzysta,

a dajmy na to szeset, albo i tysic ludzi napotkasz, ale

jak trafisz na wiksz si w zasadzce czyhajc, to co si

stanie?

— Powiedziaem: trzysta — odpar Tyzenhauz — bo

si o trzystu mówio. Jeli to jednak mao, to si o piset
i wicej mona postara.

— Nieche Bóg broni! Im wiksza kupa, tem o niej

goniej! — rzek Kmicic.

— Ba! Myl przecie, e pan marszaek koronny wy-

skoczy nam ze swemi chorgwiami na spotkanie? — wtr-

ci król.

— Pan marszaek nie wyskoczy — odpowiedzia Kmi-

cic — bo dnia i godziny nie bdzie wiedzia, a choby
wiedzia, to mog w drodze zwoki zaj, jako zwyczajnie,

trudno wszystko przewidzie...

— onierz to mówi, onierz prawdziwy! — rzek król. —
Wida waszmoci wojna nie obca.

Kmicic umiechn si, bo wspomnia o swoich przeciw

Chowaskiemu podchodach. Któ lepiej od niego zna si

na takich sprawach! Komu suszniej monaby przeprowa-

dzenie króla powierzy?

Ale pan Tyzenhauz widocznie innego od królewskiego

by , zdania, bo zmarszczy brwi i rzek z przeksem do

Kmicica:

— Czekamy tedy dowiadczonej rady wacinej?

Kmicic poczu niech w pytaniu, wic utkwi renice

w Tyzenhauzie i rzek:

— Moje zdanie jest, e im mniejsza kupa bdzie, tem

atwiej si przemknie.

— Wic jak ma by?
— Miociwy panie! — rzek Kmicic. — Wolna waszej

królewskiej moci wola uczyni, jak zechce, ale mnie rozum

tak uczy: niech pan Tyzenhaus naprzód z dragonia ruszy,

I

1
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goszc umylnie, e króla prowadzi, aby na siebie cign
nieprzyjació. Jego rzecz tak si wywija, aby z matni wyj
cao. A my w niewielkiej kupie z osob waszej królewskiej

moci w dzie, albo we dwa za nim ruszymy i gdy bacz-

no nieprzyjaciela w inn zwróci si stron, atwo nam
bdzie przedosta si a do Lubowli.

Król pocz kaska w rce w uniesieniu.

— Bóg nam zesa tego onierzyka! — woa. — Sa-

lomon mdrzejby nie poradzi! Cakiem votum za tem zda-

niem daj i niema inaczej by! Bd króla midzy dra-

gonami apa, a król im pod nosem przejedzie. Dla Boga,

nie moe by nic lepszego!

— Moci królu! to krotochwia!... — zawoa Tyzenhauz.

— onierska krotochwila! — odrzek król. — Wreszcie

niech bdzie, co chce, ja od tego nie odstpi!

Kmicicowi oczy jarzyy si od radoci, e jego zdanie

przemogo, lecz Tyzenhauz porwa si z siedzenia.

— Miociwy panie! — rzek — zrzekam si komendy
nad dragonami. Niech ich kto inny prowadzi!

— A to czemu? — spyta król.

— Bo jeli bez obrony, miociwy panie, pójdziesz, wy-

dany na igrzysko fortuny, na wszystkie zgubne terminy,

jakie si przygodzi mog, to i ja chc przy twojej osobie

by, piersi za ciebie nadstawi i poledz w potrzebie.

— Dzikujem za szczer intency — odrzek Jan Ka-

zimierz — ale uspokóje si, bo wanie w taki sposób, jaki

radzi Babinicz, najmniej naraeni bdziemy.
— Co radzi pan... Babinicz, czy jak si tam nazywa,

niech bierze na wasn odpowiedzialno! Moe mu zaley

co na tem, by wasza królewska mo bez obrony w gó-

rach si zabka... Ja Boga i tu obecnych towarzyszów na

wiadki bior, em z duszy odradza!

Zaledwie skoczy mówi, gdy i Kmicic porwa si i sta-

nwszy panu Tyzenhauzowi twarz w twarz, zapyta:

— Co wapan rozumiesz przez te sowa?
Lecz Tyzenhauz zmierzy go dumnie oczyma od stóp do

gowy.



— 32 —

— Nie sigaj do mnie gow, mopanku, bo nie dosi-

gniesz!

A na to Kmicic ju z byskawicami w oczach:

— Nie wiadomo, komu to byoby za wysoko, gdyby...

— Gdyby co? — spyta, patrzc na niego bystro Ty-
zenhauz.

— Sigaem do wyszych, ni waszmo!
Tyzenhauz rozmia si.

— A gdzie ich waszmo szuka?
— Zamilknijcie — rzek nagle król, zmarszczywszy

brwi. — Nie rozpoczyna mi tutaj swarów!...

Jan Kazimierz czyni wraenie takiej powagi na wszyst-

kich otaczajcych, e obaj modzi umilkli i zbaieszali si,

wspomniawszy, e to w obecnoci królewskiej wymkny
im si sowa tak nieskadne.

Król za rzek:

— Nad tego kawalera, który kolubryn wysadzi i ze

szwedzkich rk si wydosta, nikt nie ma prawa si wyno-

si, choby ojciec jego w zacianku mieszka, co, jak widz,

nie jest, bo ptaka z pierza, a krew z uczynków pozna
atwo. Zaniechajcie do siebie urazy. (Tu król zwróci si do

Tyzenhauza). Ty chcesz, to przy osobie naszej zosta. Tego

ci odmówi si nie godzi. Dragonów Wolf albo Denhoff po-

prowadzi. Ale i Babinicz zostanie i za jego rad pójdziemy,

bo nam do serca przypada.

— Umywam rce! — rzek Tyzenhauz.

— Zachowajcie tylko waszmociowie tajemnic. Dragoni

niech dzi wyjd do Raciborza... i wraz puci jak najsze-

rzej wie, e i my znajdujemy si midzy nimi... A na

potem czuwajcie, bo nie wiecie dnia ani godziny... Tyzen-

hauz! id, wydaj rozkaz kapitanowi dragonii.

Tyzenhauz wyszed, rce amic z gniewu i alu, za nim

rozeszU si inni oficerowie.

Tego samego dnia gruchna wie po caej Gogowej,

e majestat króla Jana Kazimierza wyruszy ju do granic

Rzeczypospolitej. Wielu nawet znacznych senatorów mylaO;
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e wyjazd istotnie mia miejsce. Gocy, umylnie rozesani,

powieli nowin do Opola i ku szlakom granicznym.

Tyzenliauz, chocia owiadczy, e umywa rce, nie da
jednak za wygran; e za, jako rkodajny królewski, mia
przystp w kadej chwili do osoby monarchy uatwiony,

tego samego wic dnia, ju po wyruszeniu dragonów, sta-

n przed obliczem Jana Kazimierza, a raczej obojga kró-

lestwa, bo i Marya Ludwika bya obecna.

— Przyszedem po rozkazy — rzek — kiedy wyru-

szamy?
— Pojutrze do dnia — rzek król.

— Sia ludzi ma jecha?
— Pojedziesz ty, Babinicz, ugowski, z onierzy. Pan

kasztelan sandomierski rusza take ze mn; prosiem go,

by jak najmniej ludzi bra ze sob, ale bez kilkunastu si

nie obejdzie; pewne to i dowiadczone szable. Nadto jego

witobliwo nuncyusz chce take mi towarzyszy, którego

obecno doda powagi sprawie i wszystkich wiernych pra-

wdziwemu Kocioowi poruszy. Nie waha si przeto swej

powiconej osoby na hazard wyprawi. Ty pilnuj, aby nie

byo nad czterdzieci koni, bo tak Babinicz radzi.

— Miociwy panie! — rzek Tyzenhauz.

— A czego jeszcze chcesz?

-— Na kolanach o jedn lask bagam. Stao si ju...

dragoni wyszli.., pojedziem bez obrony... i pierwszy pod-

jazd z kilkudziesiciu koni moe nas ogarn. Nieche wasza

królew^ska mo przychyli si do bagania sugi swego, na

którego wierno Bóg patrzy i niech nie ufa ze wszystkiem

temu szlachcicowi. Obrotny to czek, skoro si potrafi w tak

krótkim czasie wkra do serca i aski waszej królewskiej

moci, ale...

— Zali mu ju zazdrocisz? — przerwa król.

— Nie zazdroszcz mu, miociwy panie, nie chc nawet

o zdrad go stanowczo posdza, ale przysigbym, e nie

nazywa si Babinicz... Czemu tedy prawdziwe nazwisko

ukrywa? Czemu jako mu nie sporo mówi, co robi przed

obleniem Czstochowy? Czemu zwaszcza tak napiera na

PISMA H. SIENKIEWICZA. T. LXYI. O
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to, by dragoni naprzód wyszli i by wasza kr. mo bez

eskorty jechaa?

Król zamyli si nieco i pocz swoim zwyczajem usta

raz po raz nadyma.
— Gdyby chodzio o jakow zmow ze Szwedami —

rzek wreszcie — co znaczy trzysta dragonów! Jaka to sia

i jaka zaslcna?... Potrzebowaby ów Babinicz da zna Szwe-

dom, by z kilkaset piechoty po drogach zasadzili, to i tak

ujliby nas, jako w sieci. Ale si jeno zastanów, czy tu

o zdradzie moe by mowa? Musiaby naprzód wiedzie

termin i mie czas do ostrzeenia Szwedów w Krakowie,

a jake to by moe, skoro pojutrze ruszamy? Nie móg
i tego odgadn, e pójdziemy za jego racyami, bo mo-

glimy tak samo pój za twemi, albo innych... Z pocztku

byo przecie postanowione, e razem z dragonami ruszymy,

wic gdyby chcia si ze Szwedami umawia, to wanie
takie osobne ruszenie pomieszaoby mu szyki, gdy musiaby

znowu goców wysya i ostrzega. Wszystko to s niezbite

racye. A przytem nie upiera si on wcale przy swojem

zdaniu, jak mówisz, jeno tak gada, jako i inni, co mu si

najlepszem wydao. Nie, nie! Szczero patrzy z oczu tego

szlachcica, a spalony bok wiadczy, e gotów i na mk
nie uwaa.
— Jego królewska mo ma suszno — rzeka nagle

królowa — to s niezbite racye, a rada bya i je t dobra.

Tyzeahauz wiedzia z dowiadczenia, e gdy królowa

zdanie swe wyrzecze, to próaoby od niego do króla ape-

lowa, tak ufa Jan Kazimierz jej bystroci i rozumowi. Cho-

dzio te teraz modemu panu o to tylko, by król potrzebne

ostronoci zachowa.
— Nie moja rzecz — odpowiedzia — miociwemu

pastwu negowa. Jeli jednak mamy pojutrze wyruszy,

nieche ów Babinicz nie wie o tem, a w godzin wyjazdu.

— To moe by! — odpar król.

— A w drodze ju ja sam bd go mia na oku i bro
Boe przygody, nie ujdzie yw z moich rk!
— Nie bdzie potrzeby — rzeka królowa. — Suchaj
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waszmoó: króla od zlej przygody w drodze i od zdrad

i od side nieprzyjacielskich nie waszmoó bdziesz strzeg,

ani Babinicz, ani dragoni, ani moce ziemskie, ale Opatrz-

no Boa, której oko ustawicznie na pasterzów narodów

i pomazaców Boych jest zwrócone. Ona to go bdzie pil-

nowa. Ona go uchroni i szczliwie doprowadzi, a w razie

potrzeby zele mu tak pomoc, jakiej si nawet nie domy-
lacie, wy, którzy w ziemsk tylko moc wierzycie.

— Najjaniejsza pani! — odrzek Tyzenhauz — wierz
i ja, e bez woH Boej nikomu wos z gowy nie spadnie,

a e przez troskliwo o królewsk osob zdrajców si boj,

to nie grzech.

Marya Ludwika umiechna si askawie.

— Ale zbyt spiesznie posdzasz i hab na cay naród

przez to rzucasz, w którym, jako ten sam Babinicz mó-

wi, nie znalaz si jeszcze taki, coby przeciw wasnemu
królowi do podniós... Nieche ci to nie bdzie dziwno,

e po takiem opuszczeniu, po takiem zamaniu przysigi

i wiary, jakiej obojemy z miociwym królem dowiadczyli,

ja przecie mówi, e na tak straszny wystpek niktby si

nie odway, nawet z tycij, którzy dzi jeszcze Szwedom su.
— A list ksicia Bogusawa, miociwa pani?

— L^st nieprawd mówi! — rzeka stanowczo królowa. —
Jeli jest jaki czowiek w Rzeczypospohtej, gotowy zdradzi

nawet króla, to moe wanie jeden ksi koniuszy, bo on

jeno z nazwiska do tego narodu naley.

— Krótko mówic, nie posdzaj Babinicza — rzek król —
gdy i co do jego nazwiska musiao ci si w gowie podwoi.

Monaby go zreszt wybada, ale jak mu to i powiedzie?...

Jak go spyta: „jeli nie zwiesz si Babinicz, to jak si

zwiesz?" Srodze moe uczciwego czeka zabole takie py-

tanie, a gow stawi, e on uczciwy.

— Za tak cen nie chciabym si, miociwy panie,

o jego uczciwoci przekonywa.
— Dobrze, ju dobrze! Wdziczni ci jestemy za tro-

skHwo. Jutrzejszy dzie ua modliw i pokut, a pojutrze

w drog! w drog! «

3*
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Tyzeulinuz cofn si z westchnieniem i tego jeszcze dnia

rozpocz w najwikszej tajemnicy przygotowania do odja-

zdu. Nawet dygnitarze, którzy mieli towarzyszy królowi,

nie wszyscy byli ostrzeeni o terminie. Subie powiedziano

tylko, eby konie miaa gotowe, bo lada dzie wyrusz
z panami do Raciborza.

Król cay nastpny dzie nie pokazywa si nigdzie,

nawet i w kociele, ale za to u siebie w mieszkaniu do nocy

krzyem przelea, poszczc i Króla królów bagajc o wspo-

moenie, nie dla siebie, ale dla Rzeczypospolitej.

Marya Ludwika wraz z pannami trwaa take na mo-

dlitwie.

Nastpnie noc pokrzepia siy strudzonych i gdy w cie-

mnociach jeszcze dzwon gogowskiego kocioa ozwa si

na jutrzni, wybia godzina rozstania.

ROZDZIA III.

Przez Racibórz przejechano, koniom tylko popasszy. Nikt

króla nie pozna, nikt na orszak nie zwróci zbytniej uwagi,

bo wszyscy byli zajci niedawnem przejciem dragonów,

midzy którymi, wedle powszechnego mniemania, monarcha

polski mia si znajdowa. Orszak ten jednak wynosi okoo
pidziesiciu koni, gdy królowi towarzyszyo kilku dygni-

tarzy, piciu samych biskupów, a pomidzy innymi i nun-

cyusz odway si dzieh z nim trudy niebezpiecznej wy-

prawy. Droga jednak w granicach cesarstwa nie przedsta-

wiaa adnego niebezpieczestwa. W Oilerbergu, niedaleko

ujcia Olszy do Odry, wjechano w granice Morawy.

Dzie by chmurny i nieg w^ah tak gsto, e na

kilkanacie kroków nie byo mona dojrze drogi przed sob.
Ale król by wesó i peen dobrej mylj, bo zdarzy si
znak, który wszyscy za najpomylniejsz poczytywali wró-

b, a którego wspóczeni historycy nie omieszkali nawet

w kronikach zapisa. Oto przy samem wyruszeniu króla

z Gogowy, pojawia si przed koniem biaa cakiem pta-
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szyna i pocza kry, wzbija si chwilami w gór, chwi-

lami znia nad sam gow monarsz, kwilc przytem i wie-
gocc radonie.

Wspominano, e podobny ptak, ale czarny, krci si nad
królem, gdy w swoim czasie z Warszawy przed Szwedami
ustpowa.
Owa za biaa, cakiem wielkoci i ksztatem bya do

jaskóki podobna, co obudzio tem wikszy podziw, e zima

bya gboka i jaskóki nie mylay jeszcze o powrocie.

Uradowali si jednak wszyscy, król za przez pierwsze dnie

o niczem innem nie mówi i najpomylniejsz sobie przy-

szo obiecywa. Równie zaraz z pocztku drogi okazao
si, jak dobr bya rada Kmicica, aby jecha osobno.

Wszdzie na Morawie opowiadano o niedawnym przeje-

dzie króla polskiego. Niektórzy twierdzili, e widzieli go na

wasne oczy, caego w zbroi, z mieczem w rku i koron
na gowie. Róne te ju chodziy wieci o sile, jak ze

sob prowadzi i wogóie przesadzano do bajecznych roz-

miarów liczb dragonów. Byli i tacy, którzy widzieli z dzie-

si tysicy, i si koca szeregów, koni, ludzi, chorgwi

i znaków doczeka nie mogli.

— Pewnie — mówiono — Szwedzi zaskocz im drog,

ale czy poradz takowej potdze, nie wiadomo.

— A co? — pyta Tyzenhauza król — nie mia Babi-

nicz racyi?

— Jeszczemy nie stanli w Lubowli, miociwy panie —
odpowiedzia mody magnat.

Babinicz za kontent by z siebie i z podróy. Wraz

z trzema Kiemhczami trzyma si zwykle naprzód przed

orszakiem królewskim, rozpatrujc drog; czasem jecha ze

wszystkimi, zabawiajc króla opowiadaniem pojedynczych

wypadków z oblenia Czstochowy, których Janowi Kazi-

mierzowi nigdy nie byo dosy. I z kad niemal godzin

przypada lepiej królowi do serca ów junak, wesó, dziarski,

do modego ora podobny. Czas schodzi monarsze to na

modlitwie, to na pobonych rozmylaniach o yciu wiekui-

stem, to na rozmowach o wojnie przyszej i pomocy, spo-
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dziewanej od cesarza, to wreszcie na przypatrywaniu si za-

bawom rycerskim, któremi towarzyszcy onierze starali si
czas podróy skróci. Mia to bowiem w swej naturze Jan

Kazimierz, e umys jego atwo przechodzi od powagi do

pustoty niemal i od cikiej pracy do rozrywek, którym,

gdy przysza na niego taka chwila, oddawa si dusz ca,
jakby adna troska, adne zmartwienie nie obciao go

nigdy.

Popisywah si tedy onierze, czem który umia; modzi
Kiemlicze, Kosma i Damian, bawili króla swemi ogromnemi

i niezgrabnemi postawami i amaniem podków, jako trzcin,

on za kaza im za kad po talarze dawa, chocia w sa-

kwach do byo pusto, bo wszystkie pienidze, nawet klej-

noty i y,parafanay" królowej poszy na wojsko.

Pan Andrzej popisywa si rzucaniem cikiego obuszka,

który tak silnie w gór puszcza, e prawie go wida nie

byo, a on nadlatywa koniem i chwyta go w lot za rko-

je. Król na ów widok a w rce klaska.

— Widziaem — mówi — jak to pan Suszka, brat

pani podkanclerzyny, czyni, ale i on nie miota przez pói

tak wysoko.

— U nas to we zwyczaju na Litwie — odpowiada pan

Andrzej — a gdy si czek z dziecistwa wprawia, to i do

biegoci dojdzie.

— Skde masz t kres przez gb! — spyta pewnego

razu król, pokazujc na blizn Kmicica. — Dobrze ci kto
szabl przejecha.

— To nie od szabli, miociwy panie, jeno od kuli. Strze-

lono do mnie, luf do gby przyoywszy.
— Nieprzyjaciel, czyli swój?

— Swój, ale nieprzyjaciel, którego do porachunku jeszcze

wezw i póki si to nie stanie, mówi mi si o tem nie godzi,

— Takie to zawzity?
— Nie mam ja adnej zawzitoci, miociwy panie, bo

oto na bie gbsz jeszcze szczerb od szabli nosz, któr

szczerb mao dusza ze mnie nie usza, ale e mi j zacny

czowiek uczyni; przeto urazy do niego nie ywi.
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To rzekszy Kmicic, zdj czapk i ukaza królowi g-
bok brózd, której biaawe brzegi widne byy doskonale.
— Nie wstyd mi tej rany — rzek — bo mi j zada

taki mistrz, jak niemosz drugiego w Rzeczypospolitej.

— Którene to jest taki mistrz?

— Pan Woodyjowski.
— Dla Boga! To ja go znam. Cudów on pod Zbara-

em dokazywa. A potem byem na weselu towarzysza jego

Skrzetuskiego, który mi pierwszy z oblonego Zbaraa wieci
przywióz. Wielcy to kawalerowie! A by z nimi i trzeci;

tego cae wojsko sawio, jako najwikszego rycerza. Gruby
szlachcic, a tak krotochwilny, emy na weselu mao boków
od miechu nie pozrywali.

— To pan Zagoba, zgaduj! — rzek Kmicic — czek
to nie tylko mny, ale dziwnych forteli peen.
— Có oni teraz czyni, nie wiesz?
•— AYoodyjowski u ksicia wojewody wileskiego drago-

nami dowodzi.

Król zaspi si.

— I razem z ksiciem wojewod Szwedom teraz suy?
— On? Szwedom? On jest przy panu Sapiee. Sam wi-

dziaem, jak po zdradzie ksicia wojewody buaw mu pod

nogi cisn!
— O, to godny onierz! — odrzek król. — Od pana

Sapiehy mielimy wiadomoci z Tykocina, w którym ksicia

wojewod obieg. Niech mu Bóg szczci! Gdyby wszyscy

byli do niego podobni, juby ów nieprzyjaciel szwedzki po-

aowa swojej imprezy.

Tu Tyzenhauz, który sysza ca rozmow, spyta nagle:

— To wa by w Kiejdanach u Radziwia?

Kmicic zmiesza si nieco i zacz podrzuca swój obuszek.

— Byem — odrzek,

— Daj pokój obuszkowi— mówi dalej pan Tyzenhauz. —
A cóe to porabia na ksicym dworze?

— Gociem byem — odrzek niecierpliwie Kmicic —
i ksicy chleb jadem, póki mi nie obrzyd po zdradzie.
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— A czemu to z innymi zacnymi onierzami do pana

Sapiehy nie poszed?
— Bom sobie lub do Czstochowy uczyni, co tem atwiej

waszmo zrozumiesz, gdy ci powiem, e nasza Ostra Brama
bya przez septentrionów zajta.

Pan Tyzenhauz pocz gow krci i cmoka, a to zwró-

cio uwag króla, tak, e i sam pocz patrze badawczej

na Kmicica.

Ten za zniecierpliwiony, zwróci si do Tyzenhauza i rzek:

— Mój moci panie I Czemu to ja si wapana nie wy-

pytuj, gdzie przebywa i co robi?

— Wypytuj wa — odrzek Tyzenhauz. — Ja nie mam
nic do ukrywania.

— Ja te nie stoj przed sdem, a jeli stan kiedy, to

nie waó bdziesz moim sdzi. Zaniechaj mnie tedy, abym
za cierpliwoci nie straci.

To rzekszy, wyrzuci obuch tak szparko, e a zmala
na wysokoci, król oczy za nim podniós i w tej chwili nie

myla ju o niczem innem, jak tylko o tem, czy Babinicz

uchwyci go w lot, czy nie uchwyci...

Babinicz spi konia, skoczy i uchwyci.

Lecz tego samego wieczora Tyzenhauz rzek do króla:

— Miociwy panie, coraz mniej mi si ten szlachcic po-

doba...

— A mnie coraz wicej! — rzek, wydymajc usta król.

— Syszaem dzi, jak jeden z jego ludzi nazwa go pu-

kownikiem, a on tylko spojrza gronie i zaraz tamtego skon-

fundowa. W tem co jest!

— I mnie si czasem widzi — rzek król — e on nie

chce wszystkiego gada, ale to jego sprawa.

— Nie, miociwy panie — zawoa gwatownie Tyzen-

hauz — to nie jego sprawa, to sprawca nasza i caej Rze-

czypospolitej... Bo jeli to jaki przedawczyk, który zgub
waszej królewskiej moci, albo niewol gotuje, to zgin razem

z wasz królewsk moci wszyscy ci, którzy w tej chwili

or podnosz, zginie caa Rzeczpospolita, któr ty jeden,

miociwy panie, ratowa moesz.
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— To go jutro sam wypytam.
— Bogdajbym by faszywym prorokiem, ale jemu nic

dobrego z oczu nie patrzy. Nadto on szparki, nadto miay,
zbyt wielki rezolut, a tacy ludzie na wszystko si wa.

Król si zafrasowa.

Nazajutrz skoro dzie, gdy ruszono w drog, kiwn na

Kmicica, by zbliy si ku niemu.

— Gdzie ty by pukownikiem? — spyta król nagle.

Nastaa cliwila milczenia.

Kmicic walczy sam ze sob; palia go ch zeskoczy

z konia, upa do nóg królewskich i raz zrzuci z siebie

ten ciar, który dwiga, raz powiedzie ca prawd.
Lecz ze zgroz pomyla znowu, jak straszne wraenie

musi uczyni to nazwisko: Kmicic, zwaszcza po licie ksi-

cia Bogusawa Radziwia.

Jake on, niegdy prawa rka ksicia wojewody wile-

skiego, on, który przewag jego utrzyma, do rozbicia nie-

posusznych chorgwi dopomóg, w zdradzie sekundowa;

jake on, posdzony i oskarony o najstraszniejsz zbrodni

zamachu na wolno królewsk, zdoa teraz przekona króla,

biskupów i senatorów, e si poprawi, e si przerodzi

i krwi za swe winy odpokutowa?... Gzem zdoa swych

szczerych intencyi dowie, jakie dowody, prócz goych sów,

moe zoy?...
Dawne winy cigay go cigle i nieubaganie, jako psy

zaarte cigaj zwierza w kniei.

Wic postanowi milcze.

Ale uczu jednoczenie niewypowiedziany wstrt i obrzy-

dzenie do wykrtów. Zali miaby temu panu, tak ze wszyst-

kich si duszy kochanemu, rzuci piasek w oczy i wymy-

lonemi historyami go zwodzi?
Gzu, e do tego zbraknie mu si.

Wic po chwili tak mówi pocz:
— Miociwy królu! Przyjdzie czas, moe niezadugo,

e bd móg waszej królewskiej moci ca dusz, jako

ksidzu na spowiedzi, otworzy... Ale chc, eby pierwej za

mnie, za moj szczer intency, za wierno i za mio do
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majestatu uczynki jakowe, nie goe sowa zarczyy. Grze-

szyem, miociwy panie, grzeszyem przeciw tobie i ojczynie,

a za mao mam jeszcze pokuty, wit^c takiej suby szukam,

w którejby popraw atwo znale... Kto wreszcie nie grze-

szy? Kto nie potrzebuje bi. si w piersi w caej tej Rze-

czypospolitej? By to moe, em ciej zawini od innych,

alem si te i pierwej obejrza... Nie pytaj, miociwy panie,

o nic, póki ci teraniejsza suba o mnie nie przekona; nie

pytaj, bo nie mog nic powiedzie, aby sobie drogi do zba-

wienia nie zamkn, bo Bóg mi wiadek i Najwitsza Panna

Królowa nasza, em tego nie zmyli, i ostatni kropl krwi

gotowym za ciebie odda...

Tu oczy pana Andrzeja zwilgotniay, a taka szczero

i al rozwieciy mu twarz, e oblicze silniej jeszcze od sów
go bronio.

— Bóg patrzy na intencye moje — mówi dalej — i na

sdzie mi je policzy... Ale jeli mi, miociwy panie, nie

ufasz, to mnie wypd, to oddal mnie od osoby swojej. Po-

jad za ladem twoim, opodal, aby w jakiej cikiej chwili

przyby, cho i bez zawoania i gow pooy za ciebie.

A wówczas, miociwy panie, uwierzysz, em nie zdrajca,

ale jeden z takich sug, jakich nie masz, miociwy panie,

wielu, nawet midzy tymi, którzy na innych podejrzenia

rzucaj.

— Ja ci i dzi wierz — rzek król. — Zosta po sta-

remu przy osobie naszej, bo nie zdrada tak przemawia.

— Dzikuj waszej królewskiej moci! — rzek Kmicic.

I powstrzymawszy nieco konia, wycofa si midzy ostatnie

szeregi orezakn.

Lecz Tyzenbauz nie ograniczy si na udzieleniu swych

podejrze samemu tylko królowi, skutkiem czego wszyscy

poczli zezem na Kmicica spoglda. Goniejsze rozmowy
ustaway, gdy si zbliy, a poczynay si szepty. ledzono

kady jego ruch, rozwaano kade sowo. Spostrzeg to pan

Andrzej i uczynio mu si le midzy tymi ludmi.

Nawet król, chocia nie odebra mu zaufania, nie naa
jn dla niego tak wesoego, jak dawniej, oblicza. Wic mody
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junak straci fantazj, spospnia, al i gorycz opanoway
mu serce. Dawniej na przedzie, midzy pierwszymi, zwyk
by toczy koniem, teraz wlók si o kilkaset kroków za

kalwakat, z gow spuszczon i ponuremi mylami w gowie.
A wreszcie zabielay przed jedcami Karpaty. niegi

leay na ich skonach, chmury rozkaday swe ociae ciel-

ska na szczytach, a gdy wieczór zdarzy si pogodny, wów-
czas przy zachodzie przywdzieway owe góry szaty po-
mienne i blaski szy od nich okrutne, póki nie zagasy
w mrokach, cay wiat obejmujcych. Patrzy wic Kmicic

na owe cuda natury, których dotd nigdy jeszcze w yciu
nie widzia i cho wielce stroskany, o troskach z podziwu

zapomina.

Z kadym dniem olbrzymy owe staway si wiksze, po-

tniejsze. A wreszcie dojecha do nich orszak królewski

i zapuci si w wwozy, które nagle, jakoby bramy, otwo-

rzyy si przed nim.

— Granica musi by ju nie daleko — rzek ze wzru-

szeniem król.

Wtem dostrzeono wózek, zaprzony w jednego konia,

a w wózku czeka. Królewscy ludzie zatrzymali go zaraz.

— Czeku — spyta Tyzenhauz — a czy my to ju
w Polsce?

— Tam on za t ska i za rzeczk cesarska granica,

a wy ju na królewskiej ziemi stoicie.

— Którdy za do ywca?
— Prosto tdy do drogi si dostaniecie.

I góral zaci szkapin, Tyzenhauz za skoczy do sto-

jcego opodal orszaku.

— Miociwy panie — zakrzykn z uniesieniem — sta-

ne ju inter regna, bo oto twoje ju od onej rzeczuki

królestwo

!

Król nie odrzek nic, skin tylko, by mu konia podtrzy-

mano, sam za zsiad i rzuci si na kolana, podniósszy

oczy i rce w gór.

Na ten widok zsiedli wszyscy i poszli za jego przyka-

dem; ów król za, tuacz, pad po chwili krzyem w nieg
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i pocz caowa t ziemi tak ukochan, a tak niewdzi-

czn, która w cliwili klski, schronienia jego królewskiej

gowie odmówia.

Nastaa cisza i tylko westchnienia j mciy.
Wieczór by mrony, pogodny, góry i szczyty poblizkich

jode pony purpur, a dalsze w ciemne ju poczy si

ubiera fiolety, lecz droga, na której lea król, mienia si,

niby czerwona i zota wstga; blaski te paday na króla,

biskupów i dygnitarzy.

Wtem ze szczytów wsta wiatr 1 niosc na skrzydach skry

niene, zlecia do doliny. Wic jody poblizkie poczy po-

chyla pokryte okici czuby i kania si panu i szumie

gwarno a radonie, jakby pieway on dawn pie:
— Witaje nam, witaj, miy hospodynie!.

.

Mrok ju nasyca powietrze, gdy orszak królewski ruszy

dalej. Za wwozem roztoczya si szersza dolina, której drugi

koniec gubi si w oddaleniu. Blaski gasy naokoo, tylko

w jednem miejscu niebo wiecio si jeszcze czerwono.

Król pocz odmawia Ara Maria, a za nim inni w sku-

pieniu ducha powtarzali pobone sowa.

Ziemia rodzima, dawno niewidziana, góry, pokrywajce
si noc, gasnce zorze, modlitwy, wszystko to nastroio uro-

czycie serca i umysy, wic po ukoczonych modUtwach

jochali w milczeniu, król, dygnitarze i rycerze.

Nastpnie noc zapada, jeno we wschodniej stronie niebo

wiecio si coraz czerwieniej.

— Pojedziem ku tym zorzom — rzek wreszcie król —
dziw, e jeszcze wiec.
Wtem przycwaowa Kmicic.

— Miociwy panie! to poar! — zakrzykn.

Zatrzymali si wszyscy.

— Jake to? — pyta król — mnie si widzi, e to

zorze!...

— Poar, poar! Ja si nie myl! — woa pan Kmicic,

I istotnie ze wszystkich towarzyszów królewskich, on zna
si na tem najlepiej.
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Wreszcie nie byo mona duej wtpi, gdy ponad ow
mnieman zorz podniosy si jakby cimury czerwone i k-
biy si, janiejc i ciemniejc naprzemian.

— To chyba ywiec si pali! — zawoa król. — Nie-

przyjaciel moe tam grasowa!

Nie skoczy jeszcze, gdy do uszu patrzcych dolecia

gwar ludzki, parskanie koni i kilkanacie ciemnych postaci

zamajaczao przed orszakiem.

— Stój! stój! — pocz woa Tyzenhauz.

Postacie owe zatrzymay si, jakby niepewne, co dalej

maj czyni.

— Ludzie! kto wy? — pytano dalej z orszaku.

— To swoi! — ozwao si kilka gosów. — Swoi! My
z ywca garda unosim: Szwedzi ywiec pal i ludzi mor-

duj!...

— Stójcie, na Boga!... co gadacie?... Skd oni si tam

wzili?

— Oni, panoczku, na naszego króla czatowali. Sia ich,

sia! Nieche go Matka Boska ma w swojej opiece!...

Tyzenhauz straci na chwil gow.
•— Ot, co jecha w maej kupie! — krzykn na Kmi-

cica — bogdaj ci za takow rad zabito!

Lecz Jan Kazimierz pocz sam wypytywa uciekajcych:

— A gdzie król? — spyta.

— Król poszed w góry z wielkiem wojskiem i dwa dni

temu przez ywiec przejeda, ale oni go nacigli i tam

Si gdzie wedle Suchej bili... Nie wiemy, czy go dostali,

czy nie, ale dzi pod wieczór do ywca wróciU i pal,

morduj...

— Jedcie z Bogiem ludzie! — rzek Jan Kazimierz.

Uciekajcy przemknli szybko.

— Ot, coby nas byo spotkao, gdybymy z dragonami

echaU! — zawoa Kmicic.

— Miociwy królu! — ozwa si ksidz biskup Gbicki —
aieprzyjaciel przed nami... Co nam uczyni?

Wszyscy otoczyli króla naokoo, jakby go chcieli osobami

wemi od nagego niebezpieczestwa zasoni, lecz on spo-
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gldal na lun, która odbijaa si w jego renicach i mil-

cza; nikt te pierwszy nie wyrywa si ze zdaniem, tak

ciko byo co dobrego poradzi.

— Gdym wyjeda z ojczyzny, wiecia mi una —
rzek wreszcie Jan Kazimierz — gdy wjedam, druga mi

wieci...

I znowu nastao milczenie, tylko dusze jeszcze, ni po-

przeduio.

— Kto ma jakow rad? — spyta nakoniec ksidz

Gbicki.

Wtem zabrzmia gos Tyzenhauza, peen goryczy i ur-
gania:

— Kto si nie waha osoby paskiej na szwank wysta-

wi, kto namawia, by król bez stray jecha, ten niech teraz

rady udzieli!

W tej chwili jeden jedziec wysun si z kola; by to

Kmicic.

— Dobrze I — rzek.

I podniósszy si w strzemionacli, krzykn, zwróciwszy

si ku stojcej opodal czeladzi:

— Kiemlicze, za mn!
To rzekszy, puci konia w cwa, a za nim trzech jed-

ców pomkno co tchu w piersiach koskich.

Krzyk rozpaczy wydoby si z piersi paua Tyzenhauza,

— To zmowa! — rzek — zdrajcy zna dadz! Moci
królu, ratuj si, póki czas, bo i wwóz wkrótce nieprzyja-

ciel zamknie! Moci królu, ratuj si! nazad! nazad!

— Wracajmy, wracajmy! — zawoah jednogonie biskupij

i dygnitarze.

Lecz Jan Kazimierz zniecierpliwi si, z ócz poczy i
mu byskawice, nagle wydoby szpad z pochwy i zawoa:
— Nie daj Bóg, abym z wasnej ziemi drugi raz mia

uchodzi! Niech si stanie, co ma by, dosy mi tego!

I spi konia ostrogami, by ruszy naprzód, lecz sam nun-

cyusz pochwyci za lejce.

— Wasza kr. mo — rzek z powag — losy ojczyzny
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i Kocioa katolickiego dwigasz na sobie, wi^c ci nie wolno

osoby swej naraa.
— Nie wolno! — powtórzyli biskupi.

— Nie wróc na lsk, tak mi dopomó wity Krzy! —
odpowiedzia Jan Kazimierz.

— Miociwy panie! wysuchaj prób twych poddanych! —
rzek, skadajc rce kasztelan sandomierski. — Jeeli adn
miar nie chcesz do cesarskich krajów si nakoni, to na-

wrócimy przynajmniej z tego miejsca i ku granicy wgier-

skiej si skierujmy, albo przejdmy nazad ów wwóz, aby

nam powrotu nie przecito. Tam czeka bdziem. W razie

nadejcia nieprzyjaciela, w koniach ratunek zostanie, ale

przynajmniej nas, jako w puapce, nie zamkn.
— Nieche i tak bdzie! — rzeis agodoiej król. — Nie

odrzucam ja rozumnej rady, ale na tuactwo drugi raz nie

pójd. Jeli tdy nie mona si bdzie przedosta, to indziej

si przedostaniem. Wszelako tak myl, e waszmociowie

napróno si strachacie. Skoro ci Szwedzi nas midzy dra-

gonami szukali, jako ludzie z ywca mówil', to wanie do-

wód, e o nas nie wiedz i e zdrady, ani zmowy nijakiej

nie byo. Wecie waszmociowie to na rozuui, jestecie ludz o

dowiadczeni. Nie zaczepiahby ci Szwedzi dragonów, nie wy-

strzeliliby do nich ni razu, gdyby mieli wiadomo, e zi

dragonami jedziemy. Uspokójcie si, waszmociowie! Babi

nicz ze swymi pojecha po wieci i pewnie niebawem po-

wróci.

To rzekszy, król nawróci konia ku wwozowi, za nim

towarzysze. Zatrzymali si tam, gdzie im pierwszy prze-

jezdny góral sam granic wskazywa. Upyn kwadrans,

poczem pó godziny i godzina.

— Czy uwaacie, wasze dostojnoci — ozwa si nagle

wojewoda czycki — i una zmniejsza si?
— Ganie, ganie prawie w oczach! — odrzeko kilka

gosów.
— To dobry znak! — zauway król.

— Pojad ja naprzód z kilkunastoma ludmi — ozwa
si Tyzenhauz. — O staj std staniemy i gdyby Szwedzi
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nadcigali, to ich zatrzymamy na sobie, dopóki nie pole-

gniem. W kadym razie bdzie czas o bezpieczestwie osoby

paskiej pomyle.
— Trzymaj si kupy, zakazuj ci jecha! — rzek król.

A na to Tyzeuliauz:

— Miociwy panie! Kaesz mnie póniej za nieposu-

szestwo rozstrzela, ale teraz pojad, bo tu o ciebie chodzi!

I skrzyknwszy kilkunastu onierzy, którym mona byo
zaufa w kadej potrzebie, ruszy naprzód.

Stanli u drugiego wyjcia wwozu w dolin — i stali

cicho, z gotowemi rusznicami, nadstawiajc uszu na kady
szelest.

Dugi czas trwao milczenie, nakoniec dolecia ich chrzst

niegu, tratowanego kopytami.

— Jad! — szepn jeden z onierzy.
— Nie adna to kupa, kilka tylko koni sycha! — od-,

powiedzia drugi. — Pan Babinicz wraca!

Tymczasem nadjedajcy zbliyli si w ciemnociach na

kilkadziesit kroków.

— Werdo? — zakrzykn Tyzenhauz.

— Swoi! Nie strzela tam! — zabrzmia gos Kmicica.

W teje chwali on sam pojawi si przed Tyzenhauzem

i nie poznawszy go w ciemnoci, spyta:

— A gdzie krl?
— Tam opodal, za wwozem! — odrzek uspokojony

Tyzenhauz.

— Kto mówi, bo nie mona rozezna?
— Tyzenhauz! A co to takiego wielkiego wieziesz wasz-

mo przed sob?
To rzekszy, ukaza na jaki ciemny ksztat, zwieszajcy

si przed Kmicicem na przodku kulbaki.

Lecz pan Andrzej nie odpowiedzia nic i przejecha mimo.

Dotarszy do orszaku królewskiego, rozezna osob króla,

bo za wwozem daleko byo janiej i zawoa:
— Miociwy panie, wolna droga!

— Niemasz ju w ywcu Szwedów?
— Odcignli ku Wadowicom. To by niemiecki oddzia
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najemny. Ot, zreszt jest tu jeden, sam go, miociwy panie,

wybadaj

!

I nagle pan Andrzej cisn na ziemi z kulbaki ów ksztat,

który trzyma przed sob, a jk rozleg si w ciszy nocaej.

— Co to jest? — pyta zdumiony król.

— To? Rajtar!

— Na miy Bóg! To i jzyka przywióz? Jake to?

powiadaj

!

— Miociwy panie! Gdy wilk noc za stadeoa owiec

idzie, atwo mu jedo sztuk porwa, a zreszt, eby pra-

wd rzec, to mi taka sprawa nie pierwszyzna.

Król rce do gowy podniós.

— Ale to onierz ten Babinicz, niech go kule bij. Imaj-

nujcie waszmociowie... Widz, e majc takich sug, mog
choby w rodek Szwedów jecha!

Tymczasem otoczyU wszyscy rajtara, który jednak nie

podnosi si z ziemi.

— Pytaj go, miociwy panie — odpowiedzia nie bez

pewnej chepliwoci w gosie Kmicic — cho nie wiem, czy

bdzie móg odpowiada, bo troch przyduszon, a niemasz

tu, czemby go przypiec.

— AYlejcie mu gorzaki w gardo — rzek król.

I istotnie lepiej to lekarstwo pomogo od przypiekania,

bo rajtar wkrótce odzyska siy i gos. A wówczas pan

Kmicic, przyoywszy mu sztych do garda, kaza opowia-

da ca prawd.
Zezna tedy ów jeniec, e naley do regimentu pukow-

nika Irlehorna, e mieU wiadomo o przejedzie króla z dra-

gonami, wic napadli na nich koo Suchej, ale wziwszy

wstrt naleyty, musieU si cofn do ywca, skd poci-

gnli do Wadowic i Krakowa, bo takie mieU rozkazy.

— Zali w górach niema innych oddziaów szwedzkich? —
pyta po niemiecku Kmicic, pociskajc nieco silniej gardo

rajtara.

— Moe s jakowe — odpowiedzia przerywanym go-

sem rajtar — genera Duglas porozsya podjazdy, ale si

wszystkie cofaj, bo chopstwo w wwozach na nie napada.
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— A w pobliu ywca wycie jedni byli?

— My jedni.

— I wiecie, e król polski ju przejecha?

— Przejecha z tymi dragonami, którzy si^ o nas w Su-

chej obtarli. Wielu go widziao.

— Czemucie go nie cigali?

— Balimy si(^ góralów.

Tu Kmicic ozwa si znów po polsku:

— Miociwy panie! Droga wolna, a i nocleg w ywcu
si znajdzie, bo jeno cz osady spalona...

Lecz nieufny Tyzenhauz rozmawia przez ten czas z pa-

nem kasztelanem wojnickim i tak mówi:
— Albo to jest onierz wielki i szczery, jak zoto, albo

zdrajca, kuty na cztery nogi... Zwa wasza dostojno, e
to wszystko moe by symulowane, od wzicia tego rajtara

a do jego zezna. A jeli to umylne? Jeli Szwedzi siedz

przyczajeni w ywcu? Jeli król pojedzie i wpadnie, jako

w matni?...

— Bezpieczniej si przekona — odrzek kasztelan woj-

nicki.

Wic pan Tyzenhauz zwróci si do króla i rzek gono:
— Pozwól miociwy panie, ebym ja naprzód do ywca

ruszy i przekona si, czyli to prawda, co ów kawaler i ów
rajtar powiadaj.

— Nieche tak bdzie! Pozwól miociwy panie, niech

jedzie! — zawoa Kmicic.

— Jed — rzek król — ale i my ruszymy nieco na-

przód, bo zimno.

Pan Tyzenhauz ruszy z kopyta, a orszak królewski j
posuwa si za nim zwolna.

Król odzyska dobry humor i wesoo i po niejakim

czasie rzek do Kmicica:

— Ale to z tob monaby, jako z sokoem na Szwedów
polowa, bo z góry uderzasz!

— Tak to i byo — odrzek pan Andrzej. — Jak wasza

królewska mo zechce zapolowa, to sokó zawsze gotów.

— Powiadaj, jake go ucapi?
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— To nie trudno, miociwy panie! Zwyczajnie, gdy puk
idzie, zawsze kiliiunastu ludzi z tyu si wlecze, a ten si

aa pó stajania zosta. Podjechaem za nim; on myla, e
jwój, nie strzeg si i nim si opamita, juzem go porwa,

5b mu przydusiwszy, aeby nie krzycza.

— Mówie, e ci to nie pierwszyzna. Zalie to ju kiedy

pierwej praktykowa?

Kmicic rozmia si.

— Oj, oj! miociwy panie! praktykowaem i to i co

lepszego! Niech wasza królewska mo jeno rozkae, a znowu

jkoez, dognam ich, bo konie maj zdroone i jeszcze jednego

ucapi i Kiemliczom moim ka ucapi.

Czas jaki jechali w milczeniu, nagle ttent konia roz-

leg si i nadlecia Tyzenhauz.

— Moci królu! — rzek — droga wolua i nocleg za-

mówiony.

— A nie mówiem? — zawoa Jan Kazimierz. — Nie-

potrzebniecie si waszmociowie troskali... Jedmy teraz,

bo nam si spoczynek naley!

Wszyscy ruszyU rysi, raao, wesoo i w godzin póniej

i^^asn utrudzony król bezpiecznym snem na wasnej ziemi.

' Tego wieczora pan Tyzenhauz zbliy si do Kmicica.

— Wybacz waszmo — rzek — z mioci to do pana

ci podejrzywaem.

Lecz Kmicic umkn mu rki.

— O, nie moe by! — odrzek — Zdrajc i przedaw-

ezykiem mnie czynie...

— Bybym i wicej uczyni, bo bybym waci w eb
strzeli — rzek Tyzenhauz — ale gdym si przekona, e
zacny czowiek i króla miujesz, rk ci wycignem. Chcesz,

przyjmij — nie chcesz, nie przyjmuj... Wolabym z tob
jeno w przywizaniu do osoby paskiej emulowa... Ale

i innej emulacyi si nie przestrasz.

— Tak waszmo mylisz?... Hm! moe masz i suszno,
ale mi na wapana mruczno.

— To przesta ,mrucze... Tgi z waszmoci onierz!

4*
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No! a dawajno gby, bymy si w nienawici spa nie

ukadli.

— Nieche i tak bdzie! — rzek Kmicic
I padli sobie w objcia.

ROZDZIA IV.

Orszak królewski póD noc dotar do ywc^ i prawie

nie zwróci uwagi w miasteczku, przeraonem niedawnym
napadem szwedzkiego oddziau. Król nie zajeda do zamku,

który poprzednio ju by spustoszony od Szwedów, a w czci
spalony, ale stan w plebanii. Tam Kmicic rozpuci wia-

domo, i to pose cesarski ze S'ska udaje si do Krakowa.

Jako nazajutrz wyruszyli ku Wadowicom i dopiero zna-

cznie za miastem skrcili do Suchej. Stamtd przez Krze-

czonów mieli jecha do Jordanowa, stamtd do Nowego
Targu i gdyby si okazao, e niema podjazdów szwedz-

kich pod Czorsztynem, to do Czorsztyna, gdyby za byy,
to skrci mieli do Wgier i wgiersk ziemi cign a
do Lubowli. Spodziewa si te król, e sam marszaek

wielki koronny, który rozporzdza tak znacznemi siami,

jakich nie mia niejeden ksi panujcy, poubezpiecza drogi

i sam naprzeciw panu wyskoczy. Mogo mu pomiesza szyki

tylko to, e nie wiedzia, którdy król cignie; ale przecie

midzy góralami nie brako wiernych ludzi, gotowych za-

nie panu marszakowi umówione sowa. Nie potrzeba im

byo nawet tajemnicy powierza, bo szH chtnie, skoro im

powiedziano, e o sub królewsk idzie. By to bowiem

lud dusz i sercem królowi oddany, chocia ubogi i pó|
jeszcze dziki, mao^ albo wcale upraw niewdzicznej rolil

si nietrudnicy, yjcy z chowu byda, pobony i niena-l

widzcy heretyków. Oni to pierwsi, gdy rozesza si wie!
o wziciu Krakowa, a zwaszcza o obleniu Czstochowy,

do której pobone pielgrzymki odprawia zwykh, porwali za

toporzyska swoich siekier i ruszyli si z gór. Genera Duglas,

znakomity wojownik, opatrzony w dziaa i strzelby, rozprószy
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cli wprawdzie z atwoci w równinach, na których bi si
lie przywykli; natomiast Szwedzi z najwikszemi tylko

)stronociami zapuszczali si we waciwe ich siedziby,

N których dosign ich byo niepodobna, a ponie klsk
atwo. Zgino te kilka pomniejszych oddziaów, które si
lieopatrznie w labirynt gór zapdziy.

I teraz wie o przejedzie króla z wojskiem uczynia

u swoje, wszyscy bowiem, jak jeden m zerwali si, by

^0 broni i towarzyszy mu ze swemi „ciupagami", choby
la kraj wiata. Móg Jan Kazimierz, gdyby tylko odkry,

[to jest, otoczy si w jednej chwili tysicami pódzikich

jgazdów'^, lecz on susznie mniema, e w takim razie wie
ozebrzmiaaby wnet, razem z wichrami, po caej okoHcy

e Szwedzi mogUby take wysa znaczne wojska na

ego spotkanie, wic wola cign niepoznany, nawet od

górali.

Znajdowano jednak wszdy pewnych przewodników, któ-

ym do byo powiedzie, e prowadz biskupów i panów,

)ragncych si szwedzkiej rki uchroni. Prowadzili ich wic
vród niegów, ska, wirchów i przeczy, sobie tylko zna-

lemi „pyrciami", przez miejsca tak niedostpne, e — rzek-

)y — i ptak nie mógby przez nie przelecie.

Nieraz król i dostojnicy mieli chmury pod nogami, a jeeli

ihmur nie byo, to wzrok ich lecia w bezbrzen, biaymi

niegami okryt przestrze, która tak wydawaa si szerok,

ak kraj cay szeroki; nieraz zapuszczali si w gardziele

górskie, ciemne prawie, niegami przysonite, w których

ihyba tylko zwierz dziki móg mie legowiska. Lecz omi-

ano dostpne dla nieprzyjaciela miejsca, skracano drog
bywao, e osada jaka, do której ledwie za pó dnia spo-

[ziewano si dosta, pojawiaa si nagle pod nogami, a w niej

ipoczynek czeka i gocinno, cho w kurnej chacie, w za-

[ymionej wietlicy.

Król by cigle wesó, innym odwagi do znoszenia nad-

zwyczajnych trudów dodawa i urcza, e takiemi drogami

i przebierajc, pewno równie szczliwie, jak niespodzianie

io Lubowli si dostan.
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— Pan marezaek ani si spodziewa, kiedy mu na kark

spadniem! — powtarza cigle.

A nuncyusz odpowiada:
— Czeme by powrót Ksenofonta w porównaniu z t

nasz podró w chmuracli?

— Im wyej si wzniesiem, tem szwedzka fortuna upa-

dnie niej — twierdzi król.

Tymczasem dojechano do Nowego Targu. Zdawao si,

e wszelkie niebezpieczestwo mino; jednake górale twier-

dzili, e jakie obce wojska krc si wedle Czorsztyna i po

okolicy. Król przypuszcza, e moe to by niemiecka raj-

tarya pana marszaka koronnego, której mia dwa puki,

albo e jego wasnych dragonów, wysanych przodem, po-

czytano za nieprzyjacielskie podjazdy. Wic gdy i w Czor-

sztynie bya zaoga biskupa krakowskiego, podzieliy si

zdania w królewskim orszaku: jedni chcieU jecha traktem

do Czoraztyna, a stamtd cign sam granic do ziemi

Spiskiej; inni radzili zaraz wykrci do Wgier, które tu

khnem a po Nowy Targ dochodziy i znowu przedziera

si przez wirchy i wwozy, biorc wszdy przewodników,

najniebezpieczniejsze przejcia znajcych.

To ostatnie zdanie przemogo, albowiem w ten sposób

spotkanie si ze Szwedami stawao si prawie niepodobnem

i zreszt króla bawia ta „orowa" droga przez przepaci

i przez chmury.

Wyruszono wic z Nowego Targu nieco na zachód i po-

udnie, zostawiajc po prawej rce Biay Dunajec. Poczt-

kowa droga sza okolic dosy otwart i rozleg, lecz w miar,

jak postpowano naprzód, góry poczy si zbiega, doliny

zacienia. Jechano drogami, po których konie ledwie mogy
postpowa. Czasem trzeba byo zsiada i w rku je pro-

wadzi, a i to nieraz opieray si, tulc uszy i wycigajc
otwarte, dymice nozdrza ku przepaciom, z których gbi
mier zdawaa si wyglda.

Górale, przywykh do urwisk, uznawaU czsto za dobre i

takie drogi, na których nieobyym ludziom szumiao i kr
cio si w gowach. Wjechali nakoniee w jak szczehn
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kaln, dug i prost, a tak wazk, e zaledwie trzech ludzi

logo jecha wedle siebie.

Wwóz to by jakoby korytarz niezmierny. Dwie wysokie

kay zamykay go z prawej i lewej strony. Gdzieniegdzie

ednak krawdzie ich rozchylay si, tworzc mniej strome

ochyoci, pokryte zaspami niegu, na zrbach obramo-

wane czarnym borem. Wichry wywiay natomiast nieg
dna wwozu i kopyta koskie szczkay wszdy po ka-

lienistym podkadzie. Lecz w tej chwiU wiatr nie wia i cisza

anowaa tak guclia, e a w uszach dzwonica. Tylko

j górze, kdy midzy lesistemi krawdziami widnia bkitny
as nieba, przelatywao od czasu do czasu czarne ptactwo,

jpocc skrzydami i kraczc.

Orszak królewski stan dla wypoczynku. Z koni pod-

osiy si kby pary, a i ludzie byli pomczeni.
— Czy to Polska, czy Wgry? — spyta po chwili prze-

wodnika król.

— To jeszcze Polska.

— A czemu nie wykrcilimy zaraz do Wgier?
— Bo nie mona. On wwóz zakrci si opodal, potem

dzie siklawa, za siklaw pyr do traktu idzie. Tam na-

i^rócimy, przejdziem jeszcze jeden wwóz i dopiero bdzie

irgierska strona.

— To widz, e lepiej byo od razu traktem jecha —
zek król.

— Cichajcie!... — odpowiedzia nagle góral.

I przyskoczywszy do skay, przyoy do niej ucho.

Wszyscy utkwiU w niego oczy, a jemu twarz zmienia

i w jednej chwili i rzek:

— Za zakrtem wojsko idzie od potoku!... Dla Boga!

izy nie Szwedy?
— Gdzie? jak? co?... — poczto pyta ze wszystkich

tron. — Nic nie sycha!.

.

— Bo tam nieg ley. Na rany Boskie. Ju s blizko!...

iaraz si uka!...
— Moe pana marszaka ludzie? — rzek król.

Kmicic w tej chwili ruszy koniem.
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— Pojad zobaczy! — rzek.

Kiemlicze ruszyli zaraz za nim, jak psy myliwe za ow-
cem, lecz ledwie posunli si z miejsca, gdy zakrt gar-

dzieli, o sto kroków przed nim lecy, zaciemni si od

ludzi i koni.

Kmicic spojrza... i dusza zatrzsa si w nim z prze-

raenia.

Byli to Szwedzi.

Ukazali si tak blizko, e cofa si byo niepodobna^

zwaszcza, i orszak królewski mia konie pomczone. Po
zostawao tylko przebi si, lub zgin, albo pój w niewol.

Zrozumia to w jednej chwili nieustraszony król, wic chwyci

za rkoje szpady!

— Osoni króla i nazad! — krzykn Kmicic.

Tyzenhauz z dwudziestu ludmi w mgnieniu oka wysu

n si na czoo, lecz Kmicic zamiast zczy si z nimi,

ruszy drobnym kusem przeciw Szwedom.

Mia za na sobie szwedzki strój, ten sam, w któren

przebra si, wychodzc z klasztoru, wic owi Szwedzi teraz

nie pomiarkowali, co to za jeden. Widzc dcego przeciw

sobie w takim stroju jedca, prawdopodobnie poczytali

cay orszak królewski za jaki wasny podjazd, bo nie przy-

spieszyli kroku, tylko kapitan dowodzcy oddziaem wysu-

n si przed pierwsz trójk.

— A co to za ludzie? — spyta po szwedzku, patrzc

na gron i blad twarz zbliajcego si junaka,

Kmicic najecha na tak blizko, e prawie trcili si ko-

lanami i nie odrzekszy ani sowa, wypali mu w samo ucho

z pistoletu.

Okrzyk zgrozy wyrwa si z piersi rajtarów, ale pot-
niej jeszcze zabrzmia gos pana Andrzeja:

— Bij!

I jako skaa oderwana od opoki, toczc si w przepa
druzgoce wszystko w biegu, tak i on run na pierwszy

szereg, niosc mier i zniszczenie. Dwaj modzi Kiemlicze,

podobni do dwóch niedwiedzi, skoczyli za nim w zamt.
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Stukot szabel o pancerze i hemy rozleg si, jak huk mo-
tów, a wnet zawtóroway mu wrzaski i jki.

Przeraonym Szwedom zdawao si w pierwszej chwili,

e to trzech wielkoludów napado ich w dzikim parowie

górskim. Pierwsze trójki cofny si zmieszane przed stra-

sznym mem, a gdy ostatnie wydobyway si dopiero

z poza zakrtu, rodek stoczy si i zwichrzy. Konie po-

czy gry si i wierzga. onierze z dalszych trójek nie

mogli strzela, nie mogli i na ratunek przodowym, którzy

ginU bez ratunku pod ciosami trzech olbrzymów. Próno si
zo, próno sztychów nadstawiaj, tamci ami szable, prze-

wracaj ludzi i konie. Kmicic zdar konia, e a kopyta jego

zwisy nad gowami rajtarskich rumaków, sam za szala,

siek, bód. Krew zbroczya mu twarz, z oczu szed ogie,

wszystkie myli w nim zgasy, zostaa tylko jedna, e zgi-

nie, lecz Szwedów musi zatrzyma. Ta myl przerodzia si
w dzikie jakie uniesienie, wic siy jego potroi y si, ruchy

stay si podobne do ruchów rysia: wcieke, jak byska-

wice szybkie. I nadludzkiemi ciosami szabli kruszy ludzi,

jak piorun kruszy mode drzewa; dwaj Kiemlicze modzi szli

tu, a stary, stojc nieco z tyu, co chwila wsuwa rapier

midzy synów, tak szybko, jak w do wysuwa i wy-

ciga krwawy.

Tymczasem koo króla powsta rozruch. Nuncyusz, jako

pod ywcem, tak i teraz trzyma za cugle jego konia, z dru-

giej strony chwyci je biskup krakowski i ze wszystkich

si cofali w ty rumaka, król za par go ostrogami, a
dzianet dba stawa.
— Puszczajcie!... — woa król. — Na Boga! Przeje-

dziem przez nieprzyjació!

— Panie, myl o ojczynie! — woa biskup krakowski.

I król nie móg wydrze si z ich rk, zwaszcza, e od

przodu zatarasowa mu drog mody Tyzenhauz ze wszyst-

kimi ludmi. Nie szed on w pomoc Kmicicowi, powici
go, pragn tylko króla ratowa.

— Na mk Pana naszego 1 — krzycza z rozpacz —
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tamci zaraz polegn!... Miociwy panie, ratu] si, póki czas!

Ja ich tu jeszcze zatrzymam!

Lecz upór królewski, gdy go raz rozdraniono, nie liczy

si z niczem i z nikim. Jan Kazimierz wspar silniej rumaka
ostrogami i zamiast cofa si, posuwa si naprzód.

A czas pyn i kada chwila duej moga zgub za sob
pocign.
— Zgin na mojej ziemi!... Puszczajcie!... woa król.

Szczciem, przeciw Kmicicowi i Kiemliczom, dla ciasnoty

miejsca, maa tylko liczba ludzi moga od razu dziaa,

skutkiem czego mogli si trzyma duej. Lecz zwolna i ich

siy poczy si wyczerpywa. Kilkakro rapiery szwedzkie

dotkny si ciaa Krnicica i krew ja z niego uchodzi.

Oczy przesaniay mu si, jakby mg. Dech ustawa w pier-

siach. Uczu zblianie si mierci, wic pragn tylko ycie

sprzeda drogo. „Jeszcze cho jednego!^ — powtarza sobie

i puszcza pytkie elazo na gow, lub rami najbliszego

rajtara i znów zwraca si ku innemu; Szwedom wszelako

po pierwszej chwili zamieszania i strachu, wstyd widocznie

uczynio si, e czterech mów zdoao ich zatrzyma tak

dugo i natarli z fury; wnet samym ciarem ludzi i koni

zepchnli ich w ty i spychali coraz silniej i szybciej.

Wtem ko Kmicica pad i fala zakrya jedca.
Kiemlicze rzucali si jeszcze czas jaki, podobni do py-

waków, którzy widzc, e ton, usiuj jak najduej gowy
nad powierzchni roztoczy morskiej utrzyma, lecz wkrótce

zapadli i oni...

\Yówczas Szwedzi, jak wicher, ruszyh ku orszakowi kró-

lewskiemu.

Tyzenhaus za ze swymi ludmi skoczy ku mm i ude-

rzyli si tak, e a oskot rozleg si po górach.

Lecz có znaczya ta nowa Tyzenhauzowska garstka prze-

ciw potnemu podjazdowi, blisko trzysta koni liczcemu!

Nie byo ju wtphwosci, e dla króla i jego orszaku musi

nieubaganie wybi fatalna godzina zguby, lub niewoli.

Jan Kazimierz, wolc widocznie pierwsz od drugiej, wy-

swobodzi nakoniec lejce z rk trzymajcych je biskupów

I
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posun si szybko za Tyzenhauzem. Nagle stan, jak

wryty.

Stao si co nadzwyczajnego. Patrzcym wydao si, e
same góry przychodz w pomoc prawemu królowi i panu.

Oto nagle krawdzie wwozu zadrgay, jak gdyby ziemia

wzruszya si z posad, jak gdyby bór, rosncy w górze,

chcia wzi udzia w walce i pnie drzewne, bryy niegu,

lodu, kamienie i okruchy ska jy toczy si ze straszliwym

trzaskiem i oskotem na zacinite na dnie szeregi szwedz-

kie; jednoczenie nieludzkie wycie rozlego si po obu stro-

nach parowu.

Na dole za, w szeregach, wszcz si zamt, ludzk wy-

('brani przechodzcy. Szwedom zdao si, e góry runy
i zsypuj si na nich. Powstay krzyki, lament druzgotanyh

mów, rozpaczliwe woania o pomoc, kwik koski, zgrzyt

i straszliwy dwik skalnych obamów o pancerze.

Nakoniec ludzie i konie utworzyli jedn kup kbic
si konwulsyjnie, gniotc, pen jków, rozpaczliw, straszn.

A kamienie i zomy ska miadyy j cigle, toczc

si nieubaganie na bezksztatne ju masy cia koskich

i ludzkich.

— Górale! górale! — zaczto krzycze w orszaku kró-

lewskim.

— Ciupagami psubratów ! — ozway si gosy na górze.

I w tej chwili po obu krawdziach skalistych ukazay si

dugowose gowy, przybrane w okrge skórzane kapelusze,

za niemi wychyliy si ciaa i kilkaset dziwnych postaci po-

czo spuszcza si w dó po pochyociach nienych.

Ciemne i biae gunie, unoszce si nad ramionami, nada-

way im pozór jakich strasznych ptaków drapienych. Zsu-

nli si w mgnieniu oka; wist siekierek zawtórowa zo-

wrogo ich dzikim okrzykom i jkom dobijanych Szwedów.

Sam król chcia rze powstrzyma; niektórzy rajtarowie, ywi
jeszcze, rzucali si na kolana i wznoszc bezbronne rce,

bagali o ratunek. Nic nie pomogo, nic nie wstrzymao mci-

wych siekier i w kwadrans póniej nie byo ju ani jednego

ywego Szweda w parowie.
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Potem krwawi gói^ale poczli si sypa ku orszakowi kró-

lewskiemu.

Nuncjusz ze zdumieniem patrzy na tych nieznanych sobie

ludzi, rosych, silnych, pokrytych czci w skóry owcze,

ubroczonych krwi i potrzsajcych dymicemi jeszcze sie-

kierkami.

Lecz oni na widok biskupów poodkrywali gowy. Wielu

poklkao w niegu.

Biskup krakowski podniós zazawion twarz ku niebu.

— Oto pomoc Boska, oto Opatrzno, która czuwa nad

majestatem I

Nastpnie zwróci si do górali i rzek:

— Ludzie, cocie za jedni?

— Tutejsi! — odpowiedziano z tumu.
— Czy wiecie, komucie przyszli w pomoc?... Oto król

i pan wasz, któregocie uratowali!

Na te sowa krzyk uczyni si w tumie: „Król! król!

Jezusie, Mary o, król!*^ Wierni górale poczli si cisn do

pana i toczy. Z paczem opadli go zewszd, z paczem
caowah jego nogi, strzemiona, nawet kopyta jego konia.

Zapanowao takie uniesienie, taki krzyk i szlochanie, e a
biskupi, z obawy o królewsk osob, musieli zbytni zapa
hamowa.

Król za sta wród wiernego ludu, jak pasterz wród
owiec i zy wielkie, jasne jak pery, spyway mu po twarzy.

Poczem oblicze jego rozjanio si, jakby jaka przemiana

spenia si nagle w jego duszy, jakby nowa wielka myl,

z nieba rodem, zawiecia mu w gowie i skin rk, e
chce mówi, a gdy uciszyo si, rzek podniesionym gosem,

tak, i sysza go tum cay:
— Boe I który mnie przez rce prostego ludu wyba-

wi, przysigam Ci na mk i mier Syna Twego, e i jemu

ojcem odtd bd!
— Amen — powtórzyh biskupi.

I czas jaki trwao uroczyste milczenie, potem za nowa
rado wybucha. Poczto wypytywa górali, skd si wzili
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w wwozach i jakim sposobem tak w por dla ratunku

królowi si znaleli?

Okazao si, e znaczne podjazdy szwedzkie krciy si
koo Czorsztyna i nie dobywajc samego zamku, zdaway
si szuka kogo i czeka. Górale syszeli take o bitwie,

któr podjazdy te stoczyy z jakiem wojskiem, midzy któ-

rem mia si i sam król znajdowa. Wówczas to postano-

wili wcign Szwedów w zasadzki i nasawszy im faszy-

wych przewodników, umylnie zwabili ich do tego parowu.

— WidzieUmy — mówili górale — jako onych czterech

rycerzy uderzyo na tych psiajuchów, chcielimy im i w po-

moc, ale balimy si sposzy zawczasu psubratów.

Tu król porwa si za gow,
— Matko jedynego Syna! — krzykn — szuka mi

Babinicza! Niechaj mu cho pogrzeb wyprawimy!... I tego

to czowieka za zdrajc poczytano, który pierwszy krew za

nas wyla!
— Zawiniem, miociwy panie! — ozwa si Tyzenhauz.

— Szuka go, szuka! — woa król. — Nie odjad

std, póki mu w twarz nie spojrz i nie poegnam.
Skoczyli wic onierze wraz z góralami na miejsce pierw-

szej walki i wkrótce z pod stosu trupów koskich i ludz-

kich wydobyli pana Andrzeja. Twarz jego bya blada, caa

zabryzgana krwi, której grube sople zakrzepy mu na w-
sach; oczy mia przymknite; pancerz powyginany od razów

mieczów i kopyt koskich. Ale ten pancerz wanie uchro-

ni go od zmiadenia i onierzowi, który go podniós, wy-

dawao si, e usysza cichy jk:
— Dla Boga! yw! — zakrzykn.
— Zdj mu pancerz! — woah inni.

Wnet przecito rzemienie.

Kmicic odetchn gbiej.
— Dycha! dycha! yw! — powtórzyo kilka gosów.

On za lea czas jaki nieruchomie, poczem otworzy

oczy. Wówczas jeden z onierzy wla mu do ust nieco go-

rzaki, inni za podnieU go pod ramiona.

W tej chwili nadjecha pdem sam król, do którego uszu
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doszed okrzyk, powtarzany przez wszystkie usta. onierze
przywlekli przed niego pana Andr^.eja, który ciy im ku

ziemi i lecia przez rce. 3edu^l:ze na widok króla przyto

mnoó wrócia mu na chwil, umiech prawie dziecinny

przebysn mu na twarzy^ a blade jego usta wyszeptay

wyranie:
— Mój pan, mój król /ywie... wolny...

I zy bysy mv w udcach.

— Babinicz, B:i inicz! Jzem ci nagrodz!?— woa król.

— Jam nie Ba-binicz, jam Kmi-cic! — szepn rycerz.

To rzekszy, zwis jak martwy na rkach onierzy.

ROZDZIA V.

Poniewa górale zapewnili, e na drodze do Czorsztyna

o adnych innych oddziaach szwedzkich me syciia, orszak

królewski wykrci wic ku temu zamkowi i wkrótce zna-

laz si na trakcie, po którym podró bya atwiejsza i mniej

nuca. Jecha' wród pieni góralskich i okrzyków: „Król

jedzie! Król jedzie!" a po drodze czyy si z nimi coraz

nowe kupy ludu, zbrojnego w cepy, kosy, widy i strzelby,

tak, e Jan Kazimierz stan wkrótce na czele znacznego

oddziau, ludzi niewywiczonych wprawdzie, ale gotowych

w kadej chwili i z nim choby na Kraków i krew prze-

la za swego pana. Pod Czorsztynem przeszo ju tysic

„gazdów" i pó dzikich juhasów otaczao króla.

A te zacza napywa i szlachta z pod Nowego i Sta-

rego Scza. Ci donieli, e tego ranka puk polski pod

wodz Woyniowicza zbi przy samem miecie Nowym Sczu
znaczny podjazd szwedzki, z którego wszyscy niemal ludzie

zginli, lub potopiU si w Kamiennej i Dunajcu,

Jako okazao si to prawd, gdy wkrótce na trakcie

zamigotay proporczyki, zaczem sam Woyniowicz z pukiem
wojewody bacawskiego nadjecha.

Radonie król powita znakomitego, a z dawna sobie zna-

jomego rycerza i wród ogólnego zapau ludu i wojska jecha
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z nim dalej na Spi^., Tymczasem skoczyli, co tchu w ko-

niach, jezdni da naprzód zna panu marszakowi, e król

si zblia, aby by gotów ria przyjcie.

Wesoo i gwarno sza dalsza podró. Napyway coraz

nowe tumy. Nuncyusz, który >: ob?iw o wasne i królewskie

losy ze lska wyjecha, którn obaw pocztek podróy
jeszcze powikszy, nie posiada si teraz z radoci, bo ju
by pewien, e przyszo nieza^^.odnic i^wycistwo królowi,

a z nim i Kocioowi nad heretykami ?.^ wyniesie. Biskupi

podzielali jego rado, dygnitarze wieccy twierdzili, e cay
naród od Karpat do Batyku, tak Sc-mo, jak owe tumy,
za bro chwyci. Woyniowicz za zapewnia, e po wikszej

czci ju si to stao.

I opowiada, co w kraju sycha, jaki postrach pad na

Szwedów, jak ju nie mi si w mniejszej liczbie z mu-

rów wychyla, jak nawet mniejsze zameczki opuszczaj i pal,

do potniejszych chronic si fortec.

— Wojsko jedn rk w piersi si bije, a drug Szwe-

dów bi zaczyna — mówi — Wilczkowski, który nad hu-

sarskim pukiem waszej królewskiej moci porucznikuje, po-

dzikowa ju Szwedom za sub, a to w ten sposób, e
ich pod Zakrzewem, w komendzie pukownika Attenberga

bdcych, napad i sil naci, ledwie nie wszystkich zniós...

Ja z pomoc Bo z Nowego Scza ich wyparem i Bóg
da znaczn wiktory, bo nie wiem, czy jeden ywy wy-

szed... Pan Felicyan Kochowski z piechot nawojowsk
mocno mi dopomóg i tak si im przynajmniej za owych

dragonów, dwa dni temu poszarpanych, odpacio.

— Za jakich dragonów? — spyta król.

— A za tych, których wasza królewska mo ze lska
przed sob wysa, Szwedzi z nienacka ich napadli i cho-

cia rozproszy nie zdoali, bo si okrutnie bronili, przecie

szkod uczynili w nich znaczn... A mymy mao nie po-

marli z desperacyi, bomy myleli, e si wasza królewska

mo osob wasn midzy tymi ludmi znajduje i balimy

si, eby jakowa za przygoda majestatu nie spotkaa. Bóg
to natchn wasz królewsk mo do wysania przodem
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dragonii. Zaraz si o niej Szwedzi zwiedzieli i wszdy drogi

pozajmowali.

— Syszysz, Tyzenhauz? — pyta król. — onierz to

dowiadczony mówi.

— Sysz, miociwy panie — odpar mody magnat.

Król zwróci si do Woyniowicza:
— A co wicej? Co wicej? powiadaj!

— Co wiem, pewnie tego nie ukryj. W Wielkopolsce

egocki i Kulesza dokazuj. Pan Warszycki Lindorma z zamku

pileckiego wysadzi, Danków si obroni, Lanckorona w na-

szych rku, a na Podlasiu pan Sapieha pod Tykocinem

codzie w si ronie. Gorzej ju Szwedzi w zimku, a z nimi

razem zgorzeje i ksi wojewcda wileski. Co do hetma-

nów, ci si ju z pod Sandomierza w Lubelskie ruszyli,

jawnie tem okazujc, e z nieprzyjacielem zrywaj. Jest tam

z nimi i wojewoda ezernihowski, a z okolicy cignie ku

nim, kto yw i kto szabl w garci utrzyma moe. Po-

wiadaj, e si tam ma jaki zwizek przeciwko Szwedom
formowa, w czem i pana Sapiehy jest rka i pana kaszte-

lana kijowskiego.

— To kasztelan kijowski take teraz w Lubelskiem?

— Tak jest, wasza królewska mo! Ale dzi tu, jutro

tam... Mam i ja do niego cign, ale gdzie go szuka, tego

nie wiem.

— Gono o nim bdzie — rzek król — nie bdziesz

potrzebowa o drog pyta.
— Tak i ja myl, miociwy panie — odrzek Woy-

niowicz.

Na podobnych rozmowach schodzia droga. Tymczasem
niebo wypogodzio si zupenie, tak, e bkitu nie plamia

adna chmurka; niegi lniy si w promieniach soca.
Góry spiskie roztaczay si wspaniale*! wesoo przed jad-

cymi i sama natura zdawaa si do pana umiecha.
— Mia ojczyzno! — rzek król — bodajem ci móg

spokój przywróci, nim koci moje w twej ziemi spoczn.

Wjechali na wysokie wzgórze, z którego widok otwarty

by i daleki, bo z drugiej strony obszerna staa u stóp jego
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nizina. Tam ujrzeli w dole i w wielkiem oddaleniu poru-

szajce si jakie mrowisko ludzkie.

— Wojska pana marszaka id! — zawoa Woyni-
owicz.

— Jeeli nie Szwedzi? — rzek król.

— Nie, miociwy panie! Szwedzi nie mogliby od W-
gier z poudnia cignc. Widz ju husarskie proporczyki.

Jako po chwili, z sinawej oddali wysun si las wó-
czni, barwne proporce chwiay si, jakby kwiaty wiatrem

poruszane; powyej groty Iuiy si naksztat pomyków.
Soce grao na pancerzach i hemach.

Tumy towarzyszce królowi wyday okrzyk radosny;

dosyszano go z dala, bo masa koni, jedców, chorgwi,

buczuków, proporczyków, pocza porusza si szybciej,

widocznie tam ruszono z kopyta, bo puki staway si coraz

wyraniejsze i rosy w oczach z niepojt szybkoci.
— Ostamy tu, na tem wzgórzu! Tu pana marszaka

czeka bdziem — rzek król.

Orszak zatrzyma si; jadcy naprzeciw pdzih jeszcze

szybciej.

Chwilami zakryway ich przed oczyma skrty drogi, lub

malukie pagórki i skay, rozsiane po nizinie, lecz wnet

znowu ukazywaH si oczom, jako w o skórze grajcej

barwami, przepysznej.

Nakoniec dotarh o wier stai od wzgórza i zwolnili

pdu. Oko mogo ich ju doskonale obj i nacieszy si

nimi. Sza wic naprzód chorgiew husarska, pana marszaka

wasna, bardzo okryta i tak wspaniaa, e kady król mógby
si podobnem wojskiem poszczyci. Suya w tej chorgwi

sama szlachta górska: ludzie dobrani, chop w chopa, pan-

cerze na nich z jasnej blachy, mosidzem nabijane, ryngrafy

z Najwitsz Pann Czstochowsk, hemy krge z ela-

znymi nausznikami, grzebieniaste na wierzchu, u ramion

skrzyda spie i orle, na plecach skóry tygrysie i lamparcie,

u starszyzny wilcze, wedle zwyczaju.

Las zielonych z czarnem proporczyków chwia si nad

nimi; przodem jecha porucznik Wiktor, za nim kapela jan-

r;SMA N. SIENKIEWICZA T. UCYI.
~ O
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Czarska z dzwoL^ami, litaurami, kotami i piszczakami, dalej]

ciana piersi koskich i ludzkich w elazo zakutych.

Hozpywao si na te^ widok wspaniay serce królewskiej

Wraz za husary nastpowa znak lekki, jeszcze liczniejszy]

z golemi szablami w raku i ukami na plecach; potem trzj

sotnie semenów, barwnych, jak mak kwitncy, zbrojnycl

w spisy i samopay; potem dwiecie dragonii w czerwony(

koletach; potem poczty panów rónych, ju w Lubowli ba-l

wicych, czelad strojna, jak na wesele, trabanci, hajducy]

pajucy, wgrzynkowie i janczarowie, do suby przy 08oba(

paskich przeznaczeni.

A m'enlo s to, jak tcza, a nadjedao gwarnie i szu-

mno, wród renia koni, chrzstu zbroi, huku kotów, war^

czenia bbnów, dwikania litaurów i krzyków tak grom-'

kich, i zdawao si, e nieg od nich z gór opadnie. Wkocu
za wojskami wida byo karety i kolasy, w których wido-

cznie jechali wieccy i duchowni dygnitarze.

Nastpnie wojska ustawiy si w dwa szeregi wzdu
drogi, a za w rodku ukaza si na biaym, jak mleko,

koniu sam pan marszaek koronny, Jerzy Lubomirski. Lecia

on, jak wicher, ow ulic, a za nim dwóch masztalerzy, ka^

picych od zota. Dojechawszy do wzgórza, zeskoczy z ko

nia i rzuciwszy lejce jednemu z masztalerzów, sam szed

piechot na wzgórze, ku stojcemu tam królowi.

Czapk zdj i zasadziwszy j na rkoje szabli, szed

z go gow, podpierajc si obuszkiem, caym perami

krytym. Ubrany by po polsku, w stroju wojennym; na

piersiach mia pancerz ze zotej blachy, gsto po brzegach

kamieniami wysadzany, a polerowany tak, i zdawao si,

e soce na piersiach niesie; przez lewe rami zwieszai

mu si delia barwy ciemnej, przechodzcej w fiolet purpur

z weneckiego aksamitu. Trzyma j pod szyj sznur, za-

czepiony o agrafy brylantowe, któremi caa delia bya na-

szyta; równie brylantowe trzsienie chwiao mu si u czapki,

a one klejnoty migotay, jako skry rónokolorowe, naokó
caej jego postaci i oczy mi, takie od niego biy blaski.

By to m w sile wieku, postawy wspaniaej. Gow
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mia podgolon, czupryn do^' rzadk, siwiejc, w komy
na czole uoon, ws czarny, iak skrzydo kruka, w cien-

kich kocach po obu stronach ust « gadajcy. Wyniose czoo,

rzymski nos dodaway piknoci jego obliczu, lecz szpe-

ciy je cokolwiek zbyt wypuke policzki i oczy mae, czer-

won obwódk okolone. Wielka powaga, ale przytem nie-

sychana pycha i próno maloway si w tej twarzy. Zga-

de atwo, e ów magnat chcia wiecznie zwraca na si

oczy caego kraju, ba! caej Europy. Jako tak i byo
w istocie.

Gdzie tylko Jerzy Lubomirski nie zdoa zaj najwybit-

niejszego miejsca, gdzie móg tylko dzieh si z innymi

saw i zasug, tam rozdraniona jego duma gotowa bya
pooy si w poprzek i popsu, zama wszelkie zabiegi,

choby o zbawienie ojczyzny chodzio.

By to wódz szczliwy i biegy, ale i pod tym wzgl-

dem przewyszaH go inni niezmiernie, a w ogóle zdolnoci

jego, lubo niepospohte, nie szy w parze z ambicy i chci
znaczenia. Std wieczny niepokój wrza w jego duszy, std
wyrodzia si podejrzliwo, zazdro, które póniej dopro-

wadziy go do tego, e dla Rzeczypospolitej sta si nawet

(jd strasznego Janusza Radziwia zgubniejszym. Czarny duch,

który mieszka w Januszu, by zarazem 1 wielki, nie cofa

si przed nikim i przed niczem; Janusz pragn korony

i wiadomie szed do niej przez groby i ruin ojczyzny.

Lubomirski byby j przyj, gdyby rce szlacheckie wo-

yy mu j na gow, ale mniejsz dusz majc, jasno i wy-

ranie jej poda nie mia. Radziwi by jednym z takich

mów, których niepowodzenie do rzdu zbrodniarzy strca,

powodzenie do rzdu póbogów wynosi; Lubomirski by to

wielki warcho, który prace dla zbawienia ojczyzny, w imi
swej podranionej pychy, popsu by zawsze gotów, nic

w zamian zbudowa, nawet siebie wynie nie mia, nie

umia; Radziwi zmar winniejszym, Lubomirski szkodli-

wszym.

Lecz wówczas, gdy w zocie, aksamitach i klejnotach

szed przeciw królowi, duma jego nasycona bya dostatecznie.

6*
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On to przecie pierwszy z magnatów przyjmowa swego króla"

na swojej ziemi: on go pierwszy bral niejako w opiek, on

go na tron zburzony mia prowadzi, on nieprzyjaciela wy-

en, od niego król i kraj wszystkiego oczekiwali, na niego

wszystkie oczy byy zwrócone. Wic gdy zgadzao si z jego

mioci wasn, a nawet pochlebiao jej, wierno i suby
okazywa, gotów by istotnie na ofiary i powicenia, go-

tów by nawet miar w objawach czci i wiernoci przebra.

Jako doszedszy do wpó wzgórza, na którem sta król,

zerwa czapk z rkojeci i pocz, kaniajc si, nieg jej

brylantowem trzsieniem zamiata.

Król ruszy koniem nieco ku doowi, nastpnie zatrzy-

ma go, aby zsi dla powitania. Widzc to pan marszaek,

skoczy, strzemienia swemi dostojnemi rkoma potrzyma
i w tej chwih, szarpnwszy za deli, zerwa j z pleców

i za przykadem angielskiego dworaka, rzuci pod nogi kró-

lewskie.

Rozrzewniony król otworzy mu ramiona i chwyci go,

jak brata, w objcia.

Przez chwil nic obaj nie mogli przemówi, lecz na ten

wspaniay widok zawrzao jednym gosem wojsko, szlachta,

lud i tysice czapek wyleciao w powietrze, hukny wszyst-

kie muszkiety, samopay i piszczele, dziaa z Lubowli ozway
si dalekim basem, a zati'zsy si góry, zbudziy wszystkie

echa i poczy biega wokó, obija si o ciemne ciany bo-

rów, o skay i urwiska i lecie z wieci do dalszych gór,

dalszych ska...

— Panie marszaku — rzek król — tobie restauracy

królestwa bdziem zawdzicza!
— Miociwy panie! — odpowiedzia Lubomirski — for-

tun moj, ycie, krew, wszystko skadam u nóg waszej

królewskiej moci!
— Vivat! Vivat Juane Casimirus rex!... — grzmiay

okrzyki.

— Niech yje król, ojciec nasz! — wuiali górale.

Tymczasem panowie, jadcy z królem, otoczyli marszaka,

lecz on nie odstpowa osoby paskiej. Po pierwszych po-
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witaniach, król znowu siad na ko, a pan marszaek, nie

cice zna granic gocinnoci i czci dla majestatu, ciwy-

ci za lejce i sam idc pieszo, prowadzi króla wród sze-

regów wojsk i guszcych okrzyków, a do pozocistej, za-

przonej w om tarantów karety, do której majestat paski
siad wraz z nuncyuszem papieskim Widonem.

Biskupi i dygnitarze pomiecili si w nastpnych, poczem

ruszono zwolna ku Lubowli. Pan marszaek jecha przy oknie

królewskiej karety, pyszny i rad z siebie, jakby go ju ojcem

ojczyzny okrzyknito.

Po dwóch bokach szy gsto wojska, piewajc pie,

brzmic w nastpnych sowach:

Siecze Szwedów, siecz,

Wyostrzywszy miecz.

Bije Szwedów, bij,

Wziwszy tgi kij.

Wale Szwedów, wal,

Wbijaj ich na pal.

Mcze Szwedów, mecz,

I jak moesz drcz.

upe Szwedów, up,
I ze skóry zup.

Tnije Szwedów, tnij,

To ich bdzie mniej.

Tope Szwedów, top,

Jeli dobry chop! '')

Niestety, wród powszechnej radoci i uniesienia, nie prze-

widywa nikt, e póniej, t sam pie, zmieniwszy Szwe-

dów na Francuzów, bd pieway te same wojska ubo-

wi Pie t p. t.: „Przydumek panom Francuzom" piewano

pod MtwamL
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mirskiego, zbuntowane przeciw swemu prawowitemu królowi

i panu.

Ale teraz byo jeszcze do tego daleko. W Lubowli huczay
dziaa na powitanie, a wiee i blanki pokryy si dymem,
dzwony biy, jakby na poar. Dziedziniec, na którym wy-
siad król, kruganek i schody zamkowe wysane byy su-

knem czerwonem. W wazach, z Woch sprowadzonych,

paliy si wschodnie aromaty. Wiksz cz skarbów Lu-

bomirskich, kredensów zotych i srebrnych, makat, kobier-

ców, gobelinów, misternie flamandzkiemi rkoma tkanych,

statui, zegarów, szaf klejnotami zdobnych, biur perow ma-

cic i bursztynem wykadanych, sprowadzono ju wczeniej

do LubowU, aby je uchroni przed drapienoci szwedzk;
teraz za wszystko to byo rozstawione, rozwieszone, mio
oczy i zmieniao ów zamek w jak czarodziejsk reeyden-

cy. I pan marszaek umylnie roztoczy taki, sutana go-

dny przepych, aby okaza królowi, e chocia wraca jako

wygnaniec, bez pienidzy, bez wojska, nie posiadajc pra-

wie szat do zmiany, przecie jest panem potnym, majc
sug tak potnych i równie wiernych. Zrozumia ow in-

tency król i serce wezbrao mu wdzicznoci, co chwila

wic bra marszaka w ramiona, ciska go za gow, a dzi-

kowa. Nuncyusz, lubo przepychów zwyczajny, zdumiewa
si gono nad tem, co widzia i syszano go, jak mówi
do hrabiego Apotyngen, e dotd nie mia pojcia o po-

tdze króla polskiego i e widzi, i poprzednie klski byy
tylko chwilow odmian fortuny, która wprdce zmieni

si musi.

Do uczty, która po wypoczynku nastpia, król zasiad

na wywyszeniu, a pan marszaek sam mu usugiwa, nie

pozwalajc nikomu si zastpi. Po prawicy króla wzi
miejsce nuncyusz Widon, po lewicy ksi prymas Lesz-

czyski, dalej po obu stronach dygnitarze duchowni i wieccy,

jako ksidz biskup krakowski, poznaski, ksidz arcybiskup

lwowski, dalej ucki, przemyski, chemiski, ksidz archi-

dyakon krakowski, dalej piecztarze koronni i wojewodowie,

których omiu si zebrao i kasztelani i referendarze, a z ofi-
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cerów zasiad do uczty pan Woyniowicz, pan Wiktor, pan

Stabkowski i pan Baldwin Szurski, lekkiego znaku imienia

Lubomirskich przywódca.

W drugiej sali stó by zastawiony dla szlachty pomniej-

szej, a obszerny cekhauz dla ludu prostego, wszyscy bowiem
mieli si w dzie przybycia paskiego weseli,

A przy wszystkich stoach nie byo o niczem innem roz-

mowy, tylko o powrocie króla, o strasznych przygodach,

które w drodze zaszy i w których rka Boa króla bro-

nia. Sam Jan Kazimierz pocz mówi o bitwie w wwozie
i wysawia owego kawalera, który pierwszy impet szwedzki

powstrzyma.
— A jake mu tam? — pyta pana marszaka.

— Medyk go nie odstpuje i za ywot jego rczy, a przy-

tem i panny z fraucymeru wziy go w opiek i pewnie duszy

jego wyj z ciaa nie pozwol, bo ciao mode, gadkie! —
odpowiedzia wesoo marszaek.
— Chwaa Bogu! — zawoa król. — Syszaem ja z ust

jego co, czego waszmociom nie powtórz, bo mi si sa-

memu zdaje, em si przesysza, albo e on w delirium

tak mówi, ale jeli si to pokae, dopiero waszmociowie

bdziecie si zdumiewa.
— Byle nic takiego nie byo — rzek — coby wasz

królewsk mo zaspi mogo?
— Zgoa nic takiego! — rzek król — owszem ucie-

szyo nas to niepomiernie, bo si okazuje, e ci nawet, któ-

rych za najwikszych nieprzyjació mielimy racy uwaa,
krew w przygodzie za nas przela gotowi.

— Miociwy panie! — zakrzykn pan marszaek —
czas poprawy nadszed, ale pod tym dachem w. kr. mo
midzy takimi si znajduje, którzy nigdy nawet i myl
przeciw jej majestatowi nie zgrzeszyli,

— Prawda, prawda! — odpowiedzia król — a wy,

panie marszaku w pierwszym rzdzie!

— Sugam lichy w. kr. moci!

Przy stole zwolna powstawa pocz gwar coraz wikszy.

Nastpiy rozmowy o konjunkturach politycznych, o spo-
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dziewanej dotd napróno pomocy cesarza niemieckiego,

o posikach tatarskich i przyszej wojnie ze Szwedami. Nowa
nastpia rado, gdy pan marszaek owiadczy, i wysany
przez niego umylnie pose do chana, powróci wanie przed

paroma dniami i sprawdzi, e czterdzieci tysicy ordy stoi

w gotowoci, a moe by i sto, jak tylko król zjedzie do

Lwowa i ukad z chanem zawrze. Tene sam pose do-

niós, e i Kozactwo pod groz Tatarów nawrócio si do

posuszestwa.
— O wszystkiem mylehcie, panie marszaku — rzek

król — tak, jak i my sami lepiejbymy nie myleli.

Wtem porwa za kielich i zawoa:
— Zdrowie pana marszaka koronnega, naszego gospo-

darza i przyjaciela!

— Nie moe byó, miociwy panie! — krzykn mar-

szaek — niczyje tu zdrowie nie moe byó pierwej pite od

zdrowia w. kr. moci!
Wszyficy powsti^zymali do pó ju wzniesione puhary,

za Lubomirski rozradowany, spotniay, skin na swego

wasnego marszaka-kredencerza.

Na ten znak skoczya suba, rojca si po sali i po-

cza rozlewa na nowo mamazy, czerpan zoconemi kon-

wiami ze szczero-srebrnej beczki. Ochota zaraz uczynia

si jeszcze wiksza i wszyscy czekali tylko na toast pana

marszaka.

Mistrz-kredencerz przyniós tymczasem dwa puhary z we-

neckiego krysztau, roboty tak cudnej, e za ósmy cud

wiata mogy uchodzi. Kryszta ich drony i polerowany

do cienka moe przez lata cae, rzuca icie dyamentowe

blaski; nad opraw pracowali mistrze woscy. Podstawy byy
ze zota, rzebionego w drobne figurki, przedstawiajce wjazd

zwyciskiego wodza na Kapitol. Jecha wic wódz w ry-

dwanie zocistym, po drodze moszczonej perekami. Za ziini

szH jecy ze skrpowanemi r(^koiiiL: król jaki w zawoju

z jednego szmaragda uczynionym, dalej cignli legionici

ze znakami i orami. Przeszo pidziesit figarok luleeio

si na kadej podstawie, drobniuikicli^ wziostem na oiCcii
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laskowy, ale wyrobionych tak cudnie, e rysy twarzy i uczu-

cia kadej moge odgadn, dum zwycizców i pognbie-

nie zwycionych. czyy podstaw z kielichem filigrany

zote, jako wosy cienkie, powyginane dziwnym kunsztem

w licie winne, grona i rozmaite kwiaty. Owe filigrany wiy
si naokoo krysztau, czc si w górze w jedno koo,

rbek puharu stanowice, kamieniami o siedmiu kolorach

sadzone.

Poda wic mistrz-kredencerz jeden taki puhar królowi,

drugi panu marszakowi, oba napenione mamazy. Wów-
czas powstali wszyscy ze swych miejsc, a pan marszaek

wzniós puhar i krzykn, ile mu gosu w piersiach star-

czyo:
— Vivat Joannes Casimirus Rex!

— Vivat! vivat! vivat!

W tej chwih znów hukny dziaa, a ciany zamkowe

si zatrzsy. Szlachta, ucztujca w drugiej sali, wpada z kie-

lichami; chcia pan marszaek perorowa, nie byo sposobu,

bo sowa giny w ustawicznym krzyku: „Vivat! vivat! vivat!"

Marszaka taka opanowaa rado, takie uniesienie, e a
dziko bysna mu w oczach i wychyUwszy swój kielich,

krzykn tak, e nawet wród powszechnego rozgardyaszu

byo go sycha:
— Ego ultimus!...

To rzekszy, paln si owym bez ceny kielichem w gow,
a kryszta rozprysn si w setne okruchy, które z dwi-
kiem upady na podog, a skronie magnata krwi si oblay.

Zdumieli si wszyscy; król za rzek:

— Panie marszaku, szkoda nam nie kielicha, ale gowy...

Sia nam na niej zaley!
— Za nic mi skarby i klejnoty! — zawoa marszaek —

gdy mam honor w. kr. mo w domu moim przyjmowa.

Vivat Joannes Casimirus Rtx\

Tu kredencerz poda mu drugi kiehch.

— Vivat! vivat! vivat! — brzmiao cigle i bez ustanku.

Dwik rozbijanego szka miesza si z okrzykami. Tylko
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biskupi nie poszli ladem marszaka, bo powaga duchowna
bronia.

Lecz nuncyusz papieski, niewiadom owego zwyczaju

Uuczenia szka o gowy, pochyli si do siedzcego obok
ksidza biskupa poznaskiego i rzek:

— Dla Boga I zdumienie mnie ogarnia. To w skarbie

waszym puitki, a za taki jeden kielich monaby dwa su-

szne regimenty wojska wystawi i utrzyma.
— Tak u nas zawsze — odrzek, kiwajc gow ksidz

biskup poznaski — kiedy ochota w sercach wzbierze, to

i miary w niczem niemasz.

Jako ochota coraz bya wiksza. Przy kocu uczty ja-

skrawa una uderzya w okna zamku.

— Co to jest? — spyta król.

— Miociwy panie! prosz na widowisko! — rzek mar-

szaek.

I chwiejc si nieco, prowadzi pana do okna. Tam cudny

widok uderzy ich oczy. Dziedziniec owiecony by, jak

w dzie. Kilkadziesit beczek ze smo rzucao jasnoóte
blaski na bruk, wyprztnity ze niegu i wysypany igami

wierków gói^kich. Gdzieniegdzie paliy si i kufy okowity,

rzucajce wiato bkitne; do niektórych sól wsypywano,

by wieciy czerwono.

Rozpoczo si widowisko: naprzód cinali rycerze gowy
tureckie, goniU do piercienia i ze sob na ostre; potem

psy liptowskie zaeray niedwiedzia: potem góral jeden,

rodzaj górskiego Samsona, rzuca kamieniem myskim i ta-

kowy w powietrzu chwyta. Pónoc pooya dopiero koniec

tym zabawom.

Tak wystpi pan marszaek koronny, chocia Szwedzi

byli jeszcze w kraju.

ROZDZIA VI.

Wród uczt i wród natoku zjedajcych si coraz no-

wych dygnitarzy, szlaclity i rycerstwa, nie zapomnia jednak

dobry król o swym wiernym sudze, który w wwozie gór-
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skim tak miele na miecze szwedzkie pier nadstawi i na
drugi dzie po przybyciu do Lubowli odwiedzi rannego
pana Andrzeja. Zasta go przytomnym i niemal wesoym,
cio bladym, jak mier, gdy szczliwym trafem mody
junak adnej cikiej rany nie otrzyma i tylko krwi z niego

duo uszo.

Na widok pana f odniós si nawet Kmicic na ou i usiad,

a cho król pocz nalega, by si pooy znowu, przecie

nie chcia tego uczyni.

— Miociwy panie — rzek — za par dni ju i na
ko sid i z wasz królewsk moci, za askawem po-

zwoleniem, dalej pojad, gdy sam to czuj, e mi nic

nie jest.

— Musieli ci przecie okrutnie poszczerbi... Jako to nie-

sychana rzecz, aeby jeden na tylu uderza.

— Nieraz mi si ju to trafiao, bo tak mniemam, e
w zym razie szabla i rezolucya, to grunt... Ej, miociwy
panie! juby tych szczerb, które na mojej skórze przyschy

i na woowej nie zliczy. Takie moje szczcie!
— Na szczcie nie narzekaj, bo wida leziesz na olep

tam, gdzie nie tylko szczerby, ale i mier rozdaj. Od
jake to dawna wojenny proceder praktykujesz? Gdzie si
przed tem popisywa?

Przelotny rumieniec zabarwi blad twarz pana Kmicica.

— Miociwy panie! Jam to przecie Chowaskiego pod-

chodzi, gdy wszyscy ju rce opucili i cena za moj gow
bya naznaczona.

— Suohajno — rzek nagle król — powiedziae mi

dziwne sowo w owym wwozie, alem myla, e ci deli-

rium cliwycio i rozum ci si pomiesza. Teraz znów mówisz,

e to iy Chowaskiego podchodzi. Kto ty jest? Zali ty

naprawd nie Babinicz? Wiadomo nam, kto Chowaskiego
podchodzi!

Nastaa chwila milczenia; wreszcie mody rycerz podniós

wyndznia twarz i rzek:

— Tak jest, miociwy panie!... Nie delirium przeze mnie

mówi; jeno prawda; jam to Chowaskiego szarpa, od której
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wojny imi moje w caej Rzeczypospolitej zabysno... Jam
jest Andrzej Kmicic, chory orszaski...

Tu pan Kmicic przymkn oczy i blad coraz wicej,

lecz gdy król milcza zdumiony, tak dalej mówi pocz:
— Jam, miociwy panie, ów bannit, przez Boga i ludz-

kie sdy potpion za zabójstwa i swawol, jam to Radzi-

wiowi suy i wraz z nim ciebie, miociwy panie i ojczy-

zn zdradzi, a teraz rapierami skóty, koskiemi kopytami

stratowan, podnie si niemocen, bij si w piersi, powta-

rzam: „mea culpa! mea culpa!'^ i miosierdzia twego ojcow-

skiego bagam... Przebacz mi, panie, bom sam wasne da-

wne uczynki przekl i z tej piekielnej drogi dawno na-

wróci.

I zy puciy si z oczu rycerza, a drcemi rkoma po-

cz szuka doni królewskiej. Jan Kazimierz za doni

wprawdzie nie cofn, lecz spospnia i rzek:

— Kto w tym kraju koron nosi, niewyczerpan winien

mie przebaczenia gotowo, przeto i tobie, zwaszcza, e
w Jasnejgórze i nam w drodze wiernie suy, a piersi nad-

stawia, gotowimy winy odpuci...

— Wic odpu, miociwy panie!... Skró moj mk!
— Jednego tylko nie moem ci zapomnie,e wbrew cnocie

tego narodu, podniesieniem rki na majestat, dotd nieska-

lanej, ofiarowa si ksiciu Bogusawowi porwa nas i y-
wych lub umarych w szwedzkie rce wyda!

Kmicic, cho przed chwil sam mówi, e podnie si

niemocen, zerwa si z oa, chwyci wiszcy nad nim kru-

cyfiks i z wypiekami na twarz}-, z oczyma poncemi go-

rczk, dyszc szybko, tak mówi pocz:
— Na zbawienie duszy rodzica mego i mojej matki, na

te rany Ukrzyowanego, to nieprawda!... Jeli do tego grze-

chu si poczuwam, niech Bóg mnie zaraz nag mieri
i wiecznym ogniem ukarze. Panie mój, jeU mi nie wierzysz,

to zedr owe bandae, niech si krew moja wyleje, której

reszty Szwedzi nie wypucili. Nigdym si nie ofiarowa.

Nigdy taka myl w gowie mojej nie powstaa... Za kró-
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lestwa wiata tego nie bybym nigdy podobnego uczynku
si dopuci... Amen! na tym krzyu, amen, amen!

I cay pocz si trz z uniesienienia i gorczki.
— Wic ksi zmyli? — zapyta zdumiony król —

dlaczego? poco?

— Tak, miociwy panie, zmyli... To jego pomsta pie-

kielna na mnie za to, com mu uczyni.
— Cóe mu uczyni?
— Porwaem go z poród jego dworu, z poród wszyst-

kiego wojska i chciaem zwizanego do nóg w. kr. moci
rzuci.

Król przecign doni po czole.

— Dziw, dziw! — rzek — wierz ci, ale nie pojmuj.
Jake to? Januszowi suye, a Bogusawa porywae, któ-

ren mniej zawini i chciae go zwizanego do mnie przy-

wozi?...

Kmicie chcia odpowiedzie, lecz król spostrzeg w tej

chwili blado jego i zmczenie, wic rzek:

— Odpocznij, a póniej mów wszystko od pocztku.

Wierzym ci, oto nasza rka!

Kmicic przycisn j do ust i przez jaki czas milcza,

bo mu tchu brako, patrzy tylko w oblicze pana z nie-

zmiern mioci, lecz wreszcie zebra siy i tak mówi pocz:
— Opowiem wszystko od pocztku. Wojowaem z Cho-

waskim, ale i swoim byem ciki. W czci musiaem
ludzi krzywdzi i co mi byo potrzeba bra, w czci czy-

niem to ze swawoli, bo si krew burzya we mnie... Kom-
panionów miaem, godn szlacht, ale nie lepszych ode mnie...

Tu i owdzie kogo si usieko, tu i owdzie z dymem pu-

cio... tu i owdzie batokami po niegu pognao... Wszczy
si haasy. Gdzie jeszcze nieprzyjaciel nie dosign, tam do

sdów si udawano. Przegrywaem zaocznie. Wyroki zapa-

day jeden po drugim, aem sobie z tego nic nie robi,

jeszcze dyabe mi pochlebia i szepta, eby pana aszcz
przewyszy, któren wyrokami ferezy sobie podbi kaza,

a przecie sawien by i dotd imi jego sawne.
— Bo pokutowa i umar pobonie — zauway król.
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Kmicic, gpoczwszy nieco, tak dalej mówi:
— Tymczasem pan pukownik Billewicz — wielki to ród

na mudzi ci Billewicze — wyzu znikom posta i na lepszy

wiat si przeniós, a mnie wiosk i córk zapisa. Nie dbam
o wiosk, bo w ustawicznych podchodach pod nieprzyjaciela

niemao si zupio i nie tylko, em zagarnit przez inkur-

sy nieprzyjacielsk fortun restaurowa, alem jej i przyspo-

rzy. Mam jeszcze w Czstochowie z tego tyle, e i dwie

takie wioski mógbym kupi i nikogo o chleb nie potrze-

buj prosi... Gdy jednak partya mi si steraa, pojechaem

na zimowe lee w laudask stron. Tam dziewka nieboga

tak mi do serca przywara, em o wiecie boym zapomnia.

Cnota i uczciwo jest w lej pannie taka, e mi wstyd byo
wobec niej dawniejszych uczynków. Ona te do grzechu

wrodzon abominacy majc, pocza nastawa, abym dawny
ywot porzuci, haasy uciszy, krzywdy nagrodzi i poczci-

wie y pocz...

— I poszede za jej rad?
— Gdzietam, miociwy panie! Chciaem, co prawda. Bóg

widzi, chciaem,.. Ale stare grzechy czowieka cigaj. Na-

przód mi w Upicie onierzy poszarpano, za com miasto

z dymem puci...

— Na Boga! To to krymina! — rzek król.

— Nic to jeszcze, miociwy panie! Potem mi kompanio-

nów, godnych kawalerów, chocia swawolników, laudaska

szlachta wysieka. Nie mogem nie pomci, wiecem tej samej

nocy zacianek Butrymów napad i ogniem i mieczem za-

bójstwo ukaraem... Ale mnie pobito, bo ich tam kupa sza-

raków siedzi. Musiaem si kry. Dziewka ju i patrze na

mnie nie chciaa, bo owi szaraczkowie byU jej ojcami i opie-

kunami, testamentem postanowionymi. A mnie serce tak do

niej cigno, e cho ty bem tucz! Nie mogc bez niej

y, zebraem now party i zbrojn rk j wziem.
— Bogdaj ci!... I Tatar inaczej w zaloty nie chodzi!

— Hultajska to bya sprawa, przyznaj. To te mnie Bóg
przez rce pana Woodyjowskiego pokara, który, zebrawszy

ow szlacht, dziewk mi wydar, a samego usiek, tak, e
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ledwiem tam duszy nie wypuci. Stokroby to lepiej byo
dla mnie, bo nie bybym si z Radziwiem sprzg, ku
zgubie majestatu i ojczyzny. Ale jak mogo by inaczej?

Wszcz si nowy proces... Krymina, gardowa sprawa. Sam
ju nie wiedziaem, co czyni, gdy nagle wojewoda wileski
przyszed mi z pomoc.
— On ci osoni?
— On mi list zapowiedni przez tego pana Woodyjow-

skiego przysa, a przez to pod inkwizycy hetmask po-

szedem i sdów mogem si nie ba. Chwyciem si tedy

wojewody, jako deski zbawienia. Wnet postawiem na nogi

chorgiew z samych zabijaków, na ca Litw znanych.

Lepszej we wszystkiem wojsku nie byo... Poprowadziem

j do Kiejdan. Tam Radziwi, jak syna mnie przyj, po-

krewiestwo przez Kiszków przypomnia i osoni obieca.

Mia ju swoje widoki... Trzeba mu byo rezolutów, na

wszystko gotowych, a ja, prostak, jako na lep lazem. Nim
j^^go zamysy wyszy na wierzch, kaza mi na krucyfiksie

przysidz, e go nie opuszcz w adnym terminie. Mylc,
e o wojn ze Szwedami, albo ze septentrionami chodzi,

przys*gem chtnie. Ale nastaa owa uczta straszna, na której

ugod kiejdask podpisano. Zdrada okazaa si jawnie. Inni

pukownicy buawy hetmanowi pod nogi ciskali, a mnie

przysiga, jako psa acuch, trzymaa i nie mogem go od-

stpi...

— Aibo nie przysigli na wierno nam ci wszyscy,

którzy nas potem odstpili?... — rzek ze smutkiem król.

— Ja te, cho buawy nie rzuciem, nie chciaem w zdra-

dzie rk macza. Com wycierpia, miociwy panie, Bóg jeden

wie. Wiem si z boleci, jakhy mnie ywym ogniem pa-

lono, bo i dziewka moja, chocia ju po owym rapcie traktat

midzy nami stan, teraz mnie zdrajc okrzykna, jako

plugawym gadem pogardzia... A jam przysig, jam przy-

sig nie opuszcza Radziwia... O! ona, miociwy panie,

cho niewiasta, rozumem ma zawstydzi, a w wiernoci dla

w. kr. moci nikomu nie da si wyprzedzi 1

— Boe jej bogosaw! — rzek król. — Za to j kocham!
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— Ona mylaa, e mnie na partyzanta majestatu i ojczy-

zny przerobi, a gdy na nic posza ta robota, wtedy tak si
na mnie zawzia, e ile byo dawniej afektu, tyle niena-

wici powstao. Tymczasem Radziwi zawoa mnie przed

siebie i j przekonywa. Wyuszczy mi, jako dwa a dwa
cztery, e dobrze uczyni, e w ten tylko sposób móg ojczy-

zn upadajc ratowa. Nawet i nie potrafi powtórzy jego

racyi, tak byy wielkie, tak szczliwo ojczynie obiecy-

way! Stokro mdrszego byby przekona, a có dopiero

mnie, prostaka, onierza, on, taki statysta! To mówi wa-

szej królewskiej moci, em si go chwyci obu rkoma
i sercem, bom myla, e wszyscy lepi, tylko on jeden

prawd widzi, wszyscy grzeszni, tylko on jeden zacny.

I bybym za niego w ogie skoczy, jako teraz za wasz
królewsk mo, bo ni przez pó suy, ni przez pó mi-

owa nie umiem...

— Widz, e to tak jest! — zauway Jan Kazimierz.

— Posugi oddaem mu znaczne — mówi ponuro Kmi-

cic — i to mog rzec, e gdyby nie ja, toby i owa zdrada

adnych fruktów jadowitych wyda nie moga, bo jego wa-
sne wojsko na szablachby go roznioso. Ju si do tego miao.

Ju szli dragoni i wgierskie piechoty i lekkie znaki, ju
jego Szkotów na szable brali, gdym ja skoczy z mymi ludmi
i starem ich w mgnieniu oka. Ale zostay inne chorgwie,

na konsystencyach stojce. I te znosiem. Jeden pan Woo-
dyjowski z wizienia si wydoby i swoich laudaskich ludzi

na Podlasie cudem i nadludzk rezolucy wywiód, aby si

z panem Sapieh poczy. Niedobitkowie zebrali si tam

w znacznej liczbie, ale co przedtem dobrych onierzów zgi-

no za moj przyczyn — Bóg jeden zliczy. Jako na spo-

wiedzi prawd wyznaj... Pan Woodyjowski w przejciu na

Podlasie samego mnie pochwyci i ywi nie chcia. Ledwiem

z jego rk wyszed, za przyczyn listów, które przy mnie

znaleli, a z których okazao si, e gdy jeszcze by w wi-
zieniu i gdy ksi chcia go rozstrzela, tom ja za nim

instancy natarczywie wnosi. Puci mnie tedy wolno, ja

za wróciem do Radziwia i suyem dalej. Ale ju mi
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gorzko byo, ju si dusza we mnie na niektóre uczynki

ksicia wzdrygaa, bo niemasz w nim ani wiary, ani uczci-

woci, ani sumienia, a ze sowa wasnego tyle sobie robi,

ile król szwedzki. Poczem mu tedy skaka do oczu. On
te burzy si przeciw mej zuchwaoci. Nakoniec mnie

z listami wyprawi...

— Dziw, jak wane rzeczy mówisz — rzek król. —
Przynajmniej raz wiemy od naocznego wiadka, który pars

magna fuit, jak si to tam odbyo...

— Prawda, e pars magna fui — odpowiedzia Kmicic. —
Ruszyem z 1'stami ochotnie, bom ju nie móg na miejscu

usiedzie. W Pilwiszkach napotkaem ksicia Bogusawa. Bo-

daj go Bóg wyda w moje rce, do czego wszystkich si

przyo, aby go za on potwarz pomsta moja nie mina!
Nie tylko, em mu si z niczem nie ofiarowa, miociwy panie,

nie tylko to jest garstwo bezecne, alem si wanie tam

nawróci, nag ca bezecnoó tych heretyków ujrzawszy.

— Powiadaj ywo, jak to byo, bo nam tu przedsta-

wiano, jakoby ksi Bogusaw z musu jeno bratu sekun-

dowa.
— On, miociwy panie? On gorszy od Janusza, a w czy-

jej si gowie naprzód zdrada wylga? Czy nie on pierwszy

ksicia hetmana kusi, koron mu ukazujc? Bóg to na sdzie

rozstrzygnie. Tamten przynajmniej symulowa i bono pu-

blico si zasania, Bogusaw za, wziwszy mnie za arcy-

szelm, ca dusz mi odkry. Strach powtarza^?, co mi rzek...

^Rzeczpospolit wasz (powiada) dyabli musz wzi, ale to

postaw czerwonego sukna, my za nie tylko do ratunku

rki nie przyoym, lecz jeszcze cign bdziem, by nam

si najwicej w garci zostao... Litwa nam (powiada) musi

zosta, a po bracie Januszu ja czapk wielkoksic wdziej,

z jego si córk oeniwszy'^.

Król zasoni sobie oczy.

— Mko Pana naszego! — rzek. — Radziwiowie, Ra-

dziejowski, Opahski... Jake si nie miao sta, co si stao...

Korony im byo trzeba, choby rozerwa to, co Bóg zczy...

— Zdrtwiaem i ja, miociwy panie! Wodm na eb la,

p;;m- h v.t}iK"cmcz^ : Lxy, v
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by nie oszale. Ale si dusza zmienia we mnie w jednej

chwili, jakoby w ni piorun ti'zas. Sam si roboty wasnej

przelkem. Nie wiedziaem, co czyni... Czy Bogusawa, czy

siebie noem pcLn?... Ryczaem, jak dziki zwierz, bo w tak
matni mnie zapdzono!... Ju nie suby dalszej u Radzi-

wiów, lecz pomsty pragnem... Bóg nagle da mi myl:
poszedem z kilku ludmi do kwatery ksicia Bogusawa,

wywiodem go za miasto, porwaem za eb i do konfede-

ratów chciaem wie, by si do nich i do suby w. kr. moci
wkupi- za cen jego gowy.
— Wszystko ci przebaczam! — krzykn 1 rcl — bo ci

obkali, ale im wypaci! Jeden Kmicic móg si na to zdo-

by, nikt wicej. Wszystko ci za to przebaczam i z serca

odpuszczam, jeno powiadaj ywo, bo mnie ciekawo pali:

wyrwa si?...

— Przy pierwszej stacyi wyrwa mi krócic z za pasa...

i w gb strzeh... Ot! ta blizna... Ludzi moich pobi sam

jeden i uszed... Rycerz to znamienity... trudno przeczy;

ale si spotkamy jeszcze, choby to miaa by ostatnia moja

godzina!...

Tu Kmicic j szarpa kodr, któr by okryty, lecz król

przerwa prdko:
— I przez zemst wymyli na ciebie ów list?

— I przez zemst przysa ten list. Z rany si w lesie

podgoiem, ale dusza gorzej bolaa. . Do Woodyjowskiego,

do konfederatów, nie mogem ju i, bo laudascy na sza-

blachby mnie roznieli... Wszelako, wiedzc, e ksi het-

man ma przeciw nim cign, ostrzegem ich, by si kupy
trzymaU. I to by pierwszy mój dobry uczynek, bo inaczej

byby ich Radziwi chorgiew po chorgwi wygniót, a teraz

oni jego zmogH i w obleniu, jak sysz, trzymaj. Nieche
im Bóg pomaga, a na niego kar zele, amen!
— Moe ju si to stslo, a jeli nie, to stanie si pe-

wnie — rzek król — Cóes dalej robi?

— Postanowiem, nie mogc u konfederatów, w. kr. mod
suy, do osoby jego si dosta i tam wiernoci dawne
winy odpokutowa. Ale jake miaem i? Ktoby Kmicica

I
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przyj? ktoby mu uwierzy? ktoby go zdrajc nie zakrzyk-

n? Wiecem Babinicza imi przybra i ca Rzeczpospolit

przejechawszy, do Czstochowy si dostaem. Czylim tam
jakie zasugi pooy, niech ksidz Kordecki zawiadczy.

Dniem i noc mylaem tylko o tem, by szkody ojczynie
nagrodzi, krew za ni wyla, samemu do stawy i uczci-

woci powróci. Reszt ju, miociwy panie, wiesz, bo na

ni patrzy. A jeli ojcowskie dobrotliwe serce do tego ci
skania, jeli ona nowa suba dawne grzechy przewaya,
albo cho zrównaa, to przyjm mnie, panie, do aski swej

i do serca, bo mnie wszyscy odstpili, bo nikt mnie nie

pocieszy, prócz ciebie... Ty, panie, jeden widzisz mój al
i moje zy!... Jam bannit, jam zdrajca, jam krzywoprzy-

aica, a przecie, panie, ja miuj t ojczyzn i twój ma-

jestat... i Bóg widzi, e chc suy wam obojgu!

Tu zy rzewne puciy si z oczu junaka i a zanosi

si z paczu, a król, ojciec dobrotliwy, chwyci go za gow,
pocz caowa w czoo i pociesza:

— Jdrek! taki mi miy, jako syn rodzony... Com ci

mówi? e zgrzeszy w zalepieniu, a ilu grzeszy z roz-

mysem?... Z serca odpuszczam ci wszystko, bo ju winy

zmaza. Uspokój si, Jdrek! Niejeden radby si takiemi

zasugami, jako s twoje, poszczyci... Boga mi! I ja od-

puszczam i ojczyzna odpuszcza, jeszcze ci duni bdziemy!

Przesta lamentowa.
— Bóg niech w. kr. moci da wszystko dobre za ta-

iow kompasy! — mówi ze zami rycerz. — Przecie ja i tak

ieszcze, miociwy panie, musz odpokutowa na tamtym

jwiecie za on przysig, Radziwiowi dan, bo chociaem

lie wiedzia, na co przysigam, zawsze przysiga przysig.
— Nie potpi ci Bóg za ni — odrzek król — bo

ausiaby chyba pó Rzeczypospolitej do pieka wysa, tych

wszystkich mianowicie, którzy nam wiar zamali.

— Myl i ja, miociwy królu, e do pieka nie pójd,

o mi za to i ksidz Kordecki zarcza, cho nie by pewien,

zy mnie i czyciec minie. C"ka to rzecz z jakie sto lat

pray... No! ale niechby tam ju! Sia czek zniesie,

6*
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gdy mu nadzieja zbawienia wieci, a przytem i modlitwy

mog co wskóra i mk skróci.

— Jeno si nie troskaj! — rzecze Jan Kazimierz. —
Wyrobi ja to u samego nuncyusza, by msz na twoj in-

tency odprawi... Przy takich promocyach nie stanie ci si
wielka krzywda. Ufaj w miosierdzie Boel

Kmicic umiechn si ju przez zy.
— Jeszcze te! — rzek — da Bóg, do si wróc', to

si i z niejednego Szweda dusz wyusknie, a przez to nie

tylko w niebie bdzie zasuga, ale si i ziemsk reputacy

poprawi.

— Bd dobrej myli i o saw doczesn wcale si nie

turbuj. Ja w tem, by ci nie omino, co naley. Przyjd
spokojniejsze czasy, sam bd zasugi twe promulgowa,

które ju s niemae, a pewno bd jeszcze wiksze. I na

sejmie, da Bóg, ow matery ka poruszy, a tak do czci

powrócon by musisz.

— Bo to, mój miociwy panie i ojcze, niech si jeno

uspokoi troch, albo i przedtem jeszcze, sdy mnie bd
szarpay, od czego mnie i powaga w. kr. moci osoni nie

zdoa. Ale ju mniejsza z tem!... Nie dam si, dopóki pary

w nozdrzach, a szabli .w garci... Jeno mi o t dziewka

chodzi. Oleka jej na imi, miociwy panie! Oj, sia czasu

si jej nie widziao! Oj, sia przecierpiao si bez niej i przej

ni, a cho czek sobie czasem chce j wybi z sercj

i z afektem, jako z niedwiedziem, si boryka, na nic to

bo taki syn, nie puszcza!

Jan Kazimierz rozmia si wesoo i dobrotliwie.

— Có ja ci na to, niebo, poradz?
— Któ poradzi, jeU nie w. kr. mo?! Zabita to rc

galistka z tej dziewki i nigdy mi ona moich kiejdaskici

uczynków nie daruje, chybaby w. kr. mo sam instancy

wniós za mn i da mi wiadectwo, jakom si odmieni i d

suby majestatu i ojczyzny powróci, nie przymuszon, chliF

bami adnymi nie skaptowan, ale z wasnej woli i skruchij

— JeH o to chodzi, to i ja instancy wnios, a jel

ona taka regalistka, jako powiadasz, to i instancya powinni
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byó skuteczna. Byle tylko dziewka wolna bya i byle j
za jakowa przygoda, jak to w czasie wojennym czysto si
trafia, nie spotkaa...

— Anieli j ustrzeg!

— Bo tego i warta. eby ci za sdy nie szarpay,

uczynisz tak: bd teraz na gwat i zacigi; skoro, jak

mówisz, bezecnoó na tobie ciy, nie mog ci da listu

zapowiedniego, jako Kmicicowi, ale dam ci list, jako Babi-

niczowi; bdziesz zaciga i ty, co i na poytek ojczynie

wyjdzie, bo wida onierz ognisty i dowiadczony... Ru-

szysz w pole pod panem kasztelanem kijowskim; pod nim

o mier najatwiej, ale i o okazy do sawy najatwiej.

A zajdzie potrzeba, to i na swoj rk zaczniesz Szwedów
podchodzi, jako Chowaskiego podchodzi. Twoje nawró-

cenie i dobre uczynki poczy si od tego, e si Babini-

czem przezwa... Zwije si tak i dalej, to i sdy ostawia

ci w spokoju. A gdy jak soce zajaniejesz, gdy o twoich

zasugach w caej Rzeczypospolitej bdzie gono, wtedy

niech si ludzie dowiedz, kto jest ów przesawny kawaler.

Jaki taki zawstydzi si wówczas tak wielkiego rycerza przed

sdy ciga... Przez ten czas drudzy pogin, trzecich zaa-

godzisz... Niemao i aktów si zawieruszy, a ja ci to jeszcze

raz przyrzekam, e zasugi twoje pod niebo wynios i sej-

mowi do nagrody przedstawi, bo w moich oczach ju
wart tego.

— Miociwy panie!... Czym ja na tyle aski zasuy?
— Wicej, ni . niejeden, który myli, e ma do niej

prawo. No, no! nie frasuje si, miy regalisto, bo tak ufam,

e i regaUstka ci nie minie, a da Bóg, to mi wkrótce

wicej jeszcze regalistów przysporzycie...

Kmicic, cho chory, zerwa si nagle z óka i pad, jak

dugi, do nóg królewskich.

— Na Boga! co czynisz? — zawoa król. — Krew ci

ujdzie! Jdrek!... Bywaj -no tu kto!

Wpad sam marszaek, który od dawna ju po zamku

króla szuka.

— wity Jerzy! patronie mój, co widz?! — krzyk-
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n, spostrzegszy króla, dwigajcego wasnemi rkoma
Kmicica.

— To pan Babinicz, najmilszy mój onierz i najwier-

niejszy snga, który mi wczoraj ycie ocali — rzek król. —
Pomócie; panie marszaku, dwign mi go na oe.

ROZDZIA VIL

Z Lubowli jecha król do Dukli, Krosna, acuta i Lwo-
wa, majc przy boku pana marszaka koronnego, wielu bi-

skupów, dygnitarzy i senatorów, wraz z nadwornemi cho-

rgwiami i pocztami. A jako rzeka potna, pync przez

kraj, wszystkie pomniejsze wody w siebie zabiera, tak i do

orszaku królewskiego przybyway co chwila nowe zastpy.

Cisnli si wic panowie i szlachta zbrojna i onierze, to

pojedynczo, to kupami i gromady zbrojnego chopstwa,

szczególn ku Szwedom paajcego zawzitoci.

Ju ruch stawa si powszechny, ju i ad wojenny po-

czto do niego wprowadza. Pojawiy si grone uniwer-

say, datowane z Scza: jeden Konstantego Lubomirskiego,

marszaka koa rycerskiego; drugi Jana Wielopolskiego, ka-

sztelana wojnickiego: oba wzywnjce szlacht w wojewódz-

twie krakowskiem do pospohtego ruszenia. Wiedziano ju,

koo kogo si kupi; niestawiajcym si za groziy kary

wedle pospolitego prawa. Uniwersa królewski dopeni onych

wezwa i najleniwszych postawi na nogi.

Lecz nie trzeba byo grób, albowiem zapa niezmierzony

ogarn wszystkie stany. Siadali na ko starcy i dzieci.

Niewiasty oddaway klejnoty, stroje; niektóre same rway
si do boju.

W kuniach Cygani przez noce i dnie cae bili motami,

przekuwajc na or niewinne narzdzia oraczów. Wsie

i miasta opustoszay, bo mowie wycignli w pole. Z nie-

botycznych gór sypa^ si dzie i noc gromady dzikiego

ludu. Siy króla rosy z kad chwil.

Naprzeciwko jego osoby wychodzili duchowni z krzyami
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i chorgwiami, kahaly ydowskie z rabinami; pochód jego

by do niezmiernego tryumfu podobny. Zewszd nadlatyway
najlepsze wieci, jakby je wiatr przywiewa.

Nie tylko w tej czci kraju, której najcie nieprzyjació

nie zagarno, rwano si do broni. Wszdy, w najodleglej-

szych ziemiach i powiatach, po grodach, wsiach, osadach,

niedostpnych puszczach, podaosia pomienn gow stra-

szliwa wojna pomsty i odwetu. Im niej poprzednio upad
naród, tem wyej teraz podnosi gow, przeradza si, ducha

zmienia i w uniesieniu nie waha si nawet wasnych, za-

skorupiaych ran rozrywa, by krew sw od zatrutych so-

ków uwolni.

Ju te i coraz goniej mówiono o potnym zwizku
szlachty i wojska, na czele którego mieli stan: stary het-

man wielki, Rewera Potocki i polny Lanckoroski, wojewoda

ruski i pan Stefan Czarniecki, kasztelan kijowski i pan Pawe
Sapieha, wojewoda witebski i ksi krajczy litewski Micha

Radziwi, pan mony, a niesaw, jak na ród ciga
Janusz, zatrze pragncy i pan Krzysztof Tyszkiewicz, wo-

jewoda czernihowski i wielu innych senatorów i urzdników

ziemskich i wojskowych i szlachty.

Listy latay codzieii pomidzy owymi panami, a panem

marszakiem koronnym, który nie chcia, aby tak znamie-

nity zwizek bez niego si zawizywa. Wieci przychodziy

coraz pewniejsze, a nakoniec rozebrzmiaa wie ju pewna,

e hetmani, a z nimi wojsko, porzucili Szweda i e dla

obrony majestatu i ojczyzny stana konfederacya Tyszo-

wiecka.

Król take pierwej o niej wiedzia, bo oboje z kró-

low, cho zdaa bdc, niemao si nad jej zawizaniem

przez posy i listy napracowali; jednake nie mogc w niej

bra osobistego udziau, niecierpliwie teraz nadejcia jej te-

noru wyglda. Jako zanim dojecha do Lwowa, przybyli

do pan Suewski i pan Domaszewski z Domaszewnicy,

sdzia ukowski, przywoc mu zapewnienia sub i wier-

noci od konfederatów i akt zwizku do roborowania.

Czyta tedy król ów akt na walnej radzie z biskupami
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i senatorami. Serca wszystkich napeniay si radoci, dusze

uniosy si w podzice do Boga, bo owa wiekopomna kon-

federacya zwiastowaa nie tylko opamitanie si, ale i od-

mian tego narodu, o którym niedawno jeszcze móg obcy

najezdnik powiedzie, e niemasz w nim wiary, ani mioci
do ojczyzny, ani sumienia, ani adu, ani wytrwania, ani a-
dnej z tych cnót, któremi stoj pastwa i narody.

wiadectwo tycli wszystkich cnót leao teraz przed kró-

lem w postaci aktu konfederacyi i jej uniwersau. Przywo-

dzono w nim wiarolomstwo Karola Gustawa, amanie przy-

sig i obietnic, okruciestwa genera!ósv i onierzy, przez

najdziksze narody nawet niepraktykowane, bezczeszczenie

kocioów, ucisk, zdzierstwa, rabunki, przelewanie krwi nie-

winnej i wypowiadano wojn na mier i ycie skandynaw-

skim najezdnikom. Uniwersa, grony jak trba archanioa,

zwoywa pospolite ruszenie nie tylko rycerstwa, ale i wszyst-

kich stanów i ludów Rzeczypospolitej. -Nawet infames,

wszyscy (mówi uniwersa), banniti i proscripti i na t wojn
powinni^. Rycerstwo miao na ko siada, wasnych piersi

nadstawia i z anów onierzy pieszych dostarczy, moniej-

szy wicej, biedniejszy mniej, wedle monoci i si.

j,Poniewa w tem pastwie aeque bona i maa do wszyst-

kich nale, wic i niebezpieczestwy wszystkim podzieli

si godzi. Ktokolwiek mieni si by szlachcicem, osiady

lub nieosiady, by te i najwicej u jednego szlachcica sy-

nów byo, na t wojn przeciw nieprzyjacielowi Rzeczypo-

spolitej i powinni. Gdy jako wszyscy niszego i wyszego
urodzenia, szlacht bdc, ad omies prerogativas urzdów,

dostojestw i dobrodziejstw ojczystych jestemy capaces, tak

w tem aeuales sobie bdziemy, e na obron tych ojczy-

stych swobód i beneficiorum zarówno osobami swemi pój-

dziemy,..'^

Tak to ów uniwersa równo szlacheck rozumia. Król,

biskupi i senatorowie, którzy z dawna si ju w sercach

z myl naprawy Rzeczypospohtej nosili, przekonali si ze

zdumieniem radosnem^ e i naród do onej naprawy dojrza,
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e gotów wstpi na nowe drogi, zetrze rdz i ple z siebie

i nowe, wspaniae rozpocz ycie.

„Otwieramy przytem (brzmia uniwersa) benemerendi in

Republica plac kademu plebejae conditionis, ukazujemy
i ofiarujemy wedle tego zwizku naszego okazy przystpu
i nabycia honorów, prerogatyw i beneficiorum, któremi gaudet

stan szlachecki..."

Gdy na radzie królewskiej odczytano ten ustp, zapado
a milczenie gbokie. Ci, którzy wraz z królem pragnli

najmocniej, aby przystp do praw szlacheckich zosta ludziom

niszych stanów otworzony, mniemali, e niemao im prze-

walczy, przecierpie i naamaó si przyjdzie, e lata cae
upyn, nim z czem podobnem odezwa si bdzie bezpie-

cznie, tymczasem sama owa szlachta, tak dotd o swe prero-

gatywy zazdrosna, tak pozornie nieuyta, otwieraa na ro-

cie wrota szarym gromadom kmiecym.

Wsta ksi prymas, owiany jakoby duchem proroczym

i rzek:

— Iecie owo punctum zamiecili, potomni t konfede-

racy po wiek wieków wysawia bd, a gdy kto zechce

czasy owe za czasy upadku staropolskiej cnoty uwaa, tedy

mu na was, przeczc, poka.
Ksidz Gbicki by chory, wic mówi nie móg, tylko

rk, trzsc si ze wzruszenia, egna akt i posów.
— Ju widz nieprzyjaciela, ze wstydem z tych ziem

uchodzcego! — rzek król.

— Daj Boe najprdzej!... — zakrzyknli obaj wysacy.
— Waszmociowie pojedziecie z nami do Lwowa — ozwa

si znów król — gdzie zaraz ow konfederacy roborowa

bdziemy, a przytem i innej zawrze nie omieszkamy, której

same potgi piekielne przemódz nie zdoaj.

SpojrzeU na to po sobie wysacy i senatorowie, jakby

pytajc si wzajem, o jak to potg cbodzi, lecz król mil-

cza, tylko mu twarz promieniaa coraz bardziej; wzi znowu

akt do rki i znów czyta i umiecha si, nagle rzek:

— Sia te byo oponentów?
— Miociwy panie — odpowiedzia pan Domaszewski —
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unanimitate ta konfederacja powstaa za przyczyn ichmoó*
panów hetmanów, pana wojewody witebskiego i pana Czar-

nieckiego, a ze szlachty aden gos si nie sprzeciwi, tak

si wszyscy na Szwedów rozjedli i takim afektem dla ojczy-

zny i majestatu zaponli.

— Z górymy przytem uradzili — doda pan Suew-
ski — e to niema by sejm, jeno pluralitas ma stanowi,

wic niczyje yeto nie mogo sprawy popsowa, jeno opo-

nenta bylibymy na szablach roznieli. Wszyscy te powia-

dali, e trzeba z onem Uberum veto skoczy, bo to jednemu
wola, a wielu niewola.

— Zote sowa waszmosci! — rzek ksidz prymas. —
Niech jeno poprawa Rzeczypospolitej nastpi, a nie ustraszy

nas aden nieprzyjaciel.

— A gdzie jest wojewoda witebski? — spyta król.

— Jeszcze na noc po podpisaniu aktu do swego wojska

odjecha pod Tykocin, w którym ksicia wojewod wile-

skiego, zdrajc, w obleniu trzyma. Do tej pory musia
go ju dosta ywego, albo umarego.
— Take by pewien, e go dostanie?

— Tak by pewien, jako e po dniu noc nastpi. Wszyscy,

nawet najwierniejsi sudzy, ju zdrajc opucili. Broni si

tam tylko gar Szwedów, ale nieznaczna, a posiki z nikd
przyj nie mog. Powiada pan Sapieha w Tyszowcach tak:

„Chciaem si jeden dzie spóni, bo bybym do wieczora

z Radziwiem skoczy!... Ale to pilniejsza sprawa, ni Ra-

dziwi, gdy jego i beze mnie mog dosta, do bdzie

jednej chorgwi^.
— Chwaa Bogu! — rzek król. — A gdzie pan Czar-

niecki?

— Tyle si do niego szlachty, co najsuszniejszych ka-

walerów sypno, e w jeden dzie na czele grzecznej cho-

rgwi stan. Zaraz te na Szwedów ruszy, a gdzieby teraz

by, nie wiemy.

— A ichmo panowie hetmani?

— Ichmo panowie hetmani pilno czekaj rozkazów

w. kr. moci, obaj za radz nad przysz wojn i z panem
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starost kaluskim w Zamociu si znosz, a tymczasem co-

dzie puki ku nim razem ze niegiem wal.
— Take to wszyscy Szweda porzucaj?
— Tak jest, miociwy panie! Byli te u ichmo panów

lietmanów deputaci z wojska pana Koniecpolskiego, które

jest przy osobie Carolusa Gustawa. I ci pono radziby ju
wróci do prawej suby, cho im tam Carolus obietnic, ni

pieszczot nie szczdzi. Mówili te, e cho teraz nie mog
zaraz recedere, przecie to uczyni, jak si tylko dogodna

pora zdarzy, bo si ju im sprzykrzyy i uczty i jego pie-

szczoty i mruganie oczami i rk klaskanie. Ledwie ju wy-

trzyma mog.
— Zewszd opamitanie, zewszd dobre wieci — rzek

król. — Chwaa Pannie Najwitszej!... Dzie to najszcz-

liwszy mego ycia, a drugi taki nastpi chyba wówczas,

gdy ostatni nieprzyjacielski onierz wyjdzie z granic Rze-

czypospolitej.

Na to pan Domaszewski uderzy si po szerpentynie.

— Nie daj Bóg, aby si to stao! — rzek.

— Jak to? — spyta ze zdumieniem król.

— eby ostatni pludrak na wasnych nogach wyszed
z granic Rzeczypospolitej? Nie moe by, miociwy panie!

A od czego mamy szable przy bokach?
— Bodaj waci! — rzek rozweselony pan. — To mi

fantazya!

Lecz pan Suwski, nie chcc pozosta w tyle za

panem Domaszewskim, zawoa:
— Jako ywo, niema na to zgody i pierwszy veto po-

o. Nie bdziem si ich wyjciem kontentowa, ale za nimi

pójdziemy!

Ksidz prymas pocz gow krci i mia si dobro-

tliwie:

— Oj! siada szlachta na ko i jedzie, jedzie! Boe wam
bogosaw, ale powoli, powohl Jeszcze ten nieprzyjaciel

w granicach!

— Nie dugo mu ju! — zakrzyknli obaj konfederaci.
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— Duch si odmieni i fortuna si odmieni — rzek]

osabionym gosem ksidz Gbicki.
— Wina! — zawoa król. — Niecie si na odmian

z konfederatami napij!

Przyniesiono wina, lecz wraz z pachokami, którzy je

wnieli, wszed starszy pokojowiec królewski i rzek:
— Miociwy panie, przyjecha pan Krzytoporski z Cz-

stochowy i pragnie si w. kr. moci pokoni.
— Dawaj go ywcem! — zawoa król.

Po chwili wszed wysoki, chudy szlachcic, patrzcy jak

kozio z pode ba. Skoni si naprzód panu do nóg, potem

do hardo dygnitarzom i rzek:

— Niech bdzie pochwalony Jezus Chrystus!

— Na wieki wieków! — odpowiedzia król. — Co tam

sycha?
— Mróz okrutny, miociwy panie, ae powieki do jagód

przymarzaj!
— Dla Boga! o Szwedach wa powiadaj, nie o mro-

zie! — zawoa Jan Kazimierz.

— A co o nich i gada, miociwy panie, kiedy ich

pod Czstochow niema! — odrzek rubasznie pan Krzy-
toporski.

— Doszy ju nas te wieci, doszy — odpar urado

wany król — ale tylko z ludzkiego gadania, a wy z sa-

mego klasztoru pewnie jedziecie... Naoczny wiadek i obroca?
— Tak jest, miociwy panie, uczestnik obrony i naoczny

wiadek cudów Najwitszej Panny...

— Nie tu granica Jej ask! — rzek król, wznoszc oczy

ku niebu — jeno zasumy na dalsze...

— Sia w yciu widziaem — odpowiedzia Krzytopor-

ski — ale takich widomych cudów nie widziaem, o czem doka-

dniejsz relacy zdaje w. kr. moci ks. Kordecki w tem pimie.

Jan Kazimierz chwyci skwapliwie za list, który mu Kry-
toporski podawa i pocz czyta. Chwilami przerywa czy-

tanie i poczyna si modli, to znów wraca do listu. Twarz
mienia mu si radosnemi uczuciami; nakoniec podniós znów
oczy na Krzytoporskiego:
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— Pisze mi ksidz Kordecki — rzeki — ieeie wiel-
kiego kawalera stracili, niejakiego Babinicza, który kolu-
bryn szwedzk proeliami rozsadzi?

— One si za wszystkich ofiarowa, miociwy panie!
Ale s te tacy,^ którzy mówili, e yje i Bóg wie, co po-
wiadali; nie majc pewnoci, przeciemy go nie przestali
opakiwa, bo gdyby nie jego kawalerski postpek, cikoby
nam byo da sobie ra(iy...

— Jeli tak, to przestacie go opakiwa: pan Babinicz
ywi i jest u nas. On to pierwszy da nam zna, e Szwe-
dzi, nie mogc nic przeciw mocy Boskiej wskóra, o od-
stpieniu zamylaj... A potem tak nam znaczne odda przy-
sugi, i sami nie wiemy, jak go wynagrodzi.
— O, to si ksidz Kordecki ucieszy! — zawoa z ra-

doci szlachcic — ale jeli pan Babinicz ywi, to chyba
szczególniejsze u Najwitszej Panny ma aski... To si ksidz
Kordecki ucieszy! Ojciec syna nie moe tak miowa, jako

on jego miowa! A i mnie pozwoli w. kr. mo pana Ba-
binicza powita, gdy takiego drugiego rezoluta niemasz

w Rzeczypospolitej!

Lecz król pocz znowu czyta i po chwili zawoa:
— Co sysz! To jeszcze raz po ustpieniu próbowali

klasztor podej?
— Miiller, jak odszed, tak si i nie pokaza wicej, jeno

Wrzeszczowicz zjawi si znów niespodzianie pod murami,

dufajc w to widocznie, e bramy zastanie otwarte. Jako
i zasta, ale si chopstwo tak zaciekle na niego rzucio,' e
zaraz sromotnie ty poda. Jak wiat wiatem, nie byo tego,

eby prostactwo tak mnie w goem polu jedzie stawao.

Potem te nadcign pan Piotr Czarniecki z panem Kule-

sz, którzy do szcztu go znieli.

Król zwróci si do senatorów:

— Patrzcie, wasze uprzejmoci, jako ndzni oracze w obro-

nie tej ojczyzny i witej wiary stawaj!

— e stawaj, miociwy panie, to stawaj! — zawoa
Krzytoporski. — Cae wsie wedle Czstochowy puste, bo

chopstwo z kosami w polu. Wojna wszdy okrutna; Szwedzi
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musz si kupami trzyma, a zapie li chopstwo którego,

to tak nad nim wydziwia, e lepiejby mu od razu i do

pieka. Kto tam wreszcie teraz w tej Rzeczypospolitej za

or nie chwyta! Nie byo psubratom Czstochowy oblega...

Od tego czasu nie siedzie im w tej ziemi!

— Od tego czasu nie bd w tej ziemi ucisku znosi

ci, którzy krwi si oponuj — odrzek powanie król —
tak mi dopomó Bóg i wity krzy!
— Amen! — doda prymas.

Tymczasem Krzytoporski uderzy si rk w czoo:
— Mróz mi mentem pomiesza, miociwy panie— rzek —

bom zapomnia jednej wieci powiedzie, e taki syn, woje-

woda poznaski, zmar, jakoby nagle.

Tu zawstydzi si nieco pan Krzytoporski, spostrzegszy

si, jak wielkiego senatora nazwa wobec króla i dygnitarzy

^takim synem", wic doda zmieszany:

— Nie zacny stan, lecz zdrajc chciaem spostponowa.

Ale nikt tego wyranie nie zauway, bo wszyscy pa-

trzyli na króla, ten za rzek:

— Juemy dawno pana Jana Leszczyskiego na woje-

wództwo poznaskie przeznaczyli, jeszcze za ycia pana

Opaliskiego. Nieche godniej ten urzd piastuje... Sd boski,

widz, rozpocz si nad tymi, którzy t ojczyzn do upadku

przywiedli, bo w tej chwili moe ju i ksi wojewoda

wileski przed Najwyszym Sdzi spraw ze swoich uczyn-

ków zdaje...

Tu zwróci si do biskupów i senatorów:

— Ale nam czas o wojnie powszechnej myle i w tej

materyi pragn zasign zdania waszych mociów.

ROZDZIA YIII.

W chwili, gdy król mówi, i wojewoda wileski moe
ju stoi przed sdem Boym, mówi, jakoby duchem pro-

roczym, bo w onym czasie sprawa tykociska bya ju
rozwizana.
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Dnia 25 grudnia pan wojewoda witebski, Sapieha, tak

by ju pewien zdobycia Tykocina, e sam do Tyszowiec

wyjecha, poleciwszy panu Oskierce prowadzenie dalszych

prac oblniczych. Z ostatnim szturmem kaza na powrót

swój, rycho majcy nastpi, czeka; zebrawszy za co zna-

czniejszych oficerów, tak mówi:
— Doszy mnie suchy, i midzy towarzystwem jest za-

miar zaraz po zdobyciu zamku ksicia wojewod wileskiego

na szablach roznie. Owó, gdyby si zamek pod m nie-

bytno podda, co by moe, owiadczam waszmociom, i
najsurowiej zakazuj na zdrowie ksicia nastpowa. Odbie-

ram ci ja wprawdzie listy od takich osób, o których si

waszmociom ani ni, abym dostawszy go, nie ywi... Ale

ja nie chc sucha tych rozkazów, co czyni nie z adnej

kompasyi, bo jej zdrajca nie wart, ale e nad gardem jego

nie mam prawa i wol go przed sejm na sd postawi, aby

dla potomnych by std przykad, e ni wielko rodu, ni

adne urzdy, zdrady takowej i winy odkupi, ani przed

kar publiczn zasoni go nie zdoaj.

W ten sens mówi pan wojewoda, jeno jeszcze duej,
bo o ile by zacny, o tyle mia t sabo, e majc si
za mówc, lubi przy kadej okazyi obszernie si wysawia
i sucha z luboci wasnych sów, przymykajc przy pi-

kniejszych sentencyach oczy.

— To musz sobie chyba dobrze praw rk w wodzie

wymoczy — odpar na to pan Zagoba — gdy okrutnie

mnie swdzi... Wszelako to tylko powiem, e gdyby Radzi-

wi mnie w swoj moc dosta, pewnieby z moj gow do

zachodu soca nie czeka. Wie on dobrze, kto w znacznej

czci to 'sprawi, e go wojska opuciy; wie dobrze, kto

go ze Szwedami nawet poróni... Ale za to ja nie wiem,

czemu mam by pobaliwszy dla niego, nili on byby
dla mnie?
— Bo nie przy waci komenda i sucha musisz! — od-

rzek z powag wojewoda.
— Ze sucha musz, to prawda, ale dobrze czasem i Za-

goby posucha... miele te to mówi, e gdyby Radziwi
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mnie poslucbsT, gd^-m go do obrony ojczyzny ekscytow

nie byby dzi w Tykocinie, jeno w polu, na czele wszysl

kich wojsk litewskich.

— ZaU to waci si zdaje, e buawa w zych rkach?
— Tego nie godzi mi si powiedzie, bom j sam w te

race woy. Miociwy pan nasz, Johannes Casimirus, ma
tylko mój wybór potwierdzi, nic wicej.

Umiechn si na to wojewoda, bo lubi pana Zagob
i jego krotochwile.

— Panie bracie — rzek — ty zgnbi Radziwia, ty
mnie uczyni hetmanem... i wszystko twoja zasuga. Pozwóle
mnie teraz jecha spokojnie do Tyszowiec, aby te i Sapieha

móg w czems przysuy si ojczynie.

Pan Zagoba wzi si w boki i zamyli si przez chwil,

jakby rozwaa, czy ma pozwoli, czy nie pozwoli; nako-

nie okiem ysn, gow kiwn i rzek z powag:
— Jed, wasza mio, spokojnie.

— Bóg zapa za permisy! — odpowiedzia, miejc
si wojewoda.

ZawtórowaH wodzowi miechem inni oficerowie, on za
istotnie pocz si zbiera, bo kolasa staa ju pod oknami

gotowa, wic egna si ze wszystkimi, dajc kademu in-

strukcy, co ma pod jego niebytno czyni; wreszcie zbli-

ywszy si do pana Woodyjowskiego, rzek:

— Wa, na wypadek zdania si zamku, bdziesz mi

odpowiada za zdrowie wojewody, tobie t funkcy po-

wierzam.

— Wedle rozkazu! wos mu z gowy nie spadnie! —
odrzek may rycerz.

— Panie Michale — rzek do niego pan Zagoba po

odjedzie wojewody — ciekaw jestem, jakie to osoby na-

legaj na naszego Sapja, by Radziwia dostawszy, nie

ywi?...
— Skd mam wiedzie! — odrzek may pan.

— Czyli powiadasz, e czego ci cudza gba do ucha

nie powie, tego ci wasny dowcip nie podszepnie. Prawda
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Jest! Ale musz to by znaczne jakie persony, skoro mog
panu wojewodzie 'rozkazy dawa.
— Moe sam król?

— Król? Króla, gdyby pies uksi, zarazby mu prze-

baczy i jeszczeby mu sperke da kaza. Takie ju u niego

serce!

— Nie bd si o to z wapanem spiera, ale przecie

powiadali, e na Radziejowskiego bardzo si zawzi?
— Naprzód, kademu przytrafi si zawzi; exemplura:

moja na Radziwia zawzito, powtóre, jake to si za-

wzi, kiedy zaraz synów jego wzi w opiek, e i ojciec

lepszyby nie by! Zote to serce i mniemam, e prdzej to

królowa jejmo przeciw gardu radziwiowskiemu instancy

wnosi. Godna pani, ani sowa, ale biaogowska u niej fan-

lazya, a to wiedz, e gdy si biaogowa przeciw tobie za-

wemie, choby si w szpar w pododze skry, jeszcze ci

ig stamtd wydubie.

Na to westchn pan Woodyjowski i odpar:

— Za coby si tam która miaa na mnie zawzina, skó-

rom adnej nigdy w yciu nie zahaczy!

— Ale radby, ale radby! Dlatego to, cho w jedzie

suysz, tak zapamitale na mury tykociskie piechot leziesz,

bo mylisz, e tam nie t}lko Radziwi, alei Billewiczówna

siedzi. Znaj ci, niecnoto! Jake? Jeszcze jej sobie z go-

wy nie wybi?
— By taki czas, em j sobie cakiem z gowy wybi

i sam Kmicic, gdyby tu by obecny, musiaby przyzna,

em po kawalersku sobie postpi, nie chcc i wbrew jej

sentymentom, raczej swoj konfiizy w niepami puszcza-

jc; ale tego nie ukrywam, e jeli ona jest teraz w Ty-

kocinie, jeli mi Bóg pozwoU znów j z opresy ratowa,

to bd w tem widzia wyran wol Opatrznoci. Na Kmi-
cica baczy nie potrzebuj, bom mu w niczem nie powinien,

a ywi we mnie nadzieja, i gdy dobrowolnie od niej od-

szed, to go musiaa do tej pory zapomnie i nie przygodzi

mi si, co si dawniej przygodzio.

Tak rozmawiajc, doszh do kwatery, w której zastali

PISMA H. SIENKIEWICZA. T. LXVI. 7
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dwóch panów Skrzetuskich, pana Rocha Kowalskiego i pana

dzierawc z Wsoczy.
Nie tajno byo w w^ojsku, poco pan wojewoda witebski

pojecha do Tyszowiec, wic rycerze cieszyli si wzajem,

e powstaje zwizek tak cnotliwy na obron ojczyzny

i wiary.

— Inny ju wiatr w caej Rzeczypospolitej wieje —
rzek pan Stanisaw — a chwali Boga, Szwedom w oczy.

— Od Czstochowy on powia — odrzek na to pan

Jan. — AYczoraj byy wiadomoci, e si klasztor jeszcze

trzyma i coraz mocniejsze szturmy odpiera... Nie daj Matko

Najwitsza, by nieprzyjaciel móg pohabi Twój przy-

bytek!...

Tu pan Rzdzian westchn i rzek:

— Bo oprócz obrazy boskiej, ileby to zacnych skarbów

poszo w nieprzyjacielskie rce! Jak czek o tern pomyli,

to mu i strawa przez gardo nie chce przechodzi.

— Wojsko a si do szturmu rwie, e trudno ludzi

utrzyma — rzek pan Micha. — Wczoraj stankiewiczowa

chorgiew bez komendy i bez drabin ruszya, bo powia-

daj tak: jak z tym zdrajc skoczymy, to Czstochowie

na odsiecz pójdziem. I co który Czstochow wspomni, to

zaraz wszyscy poczynaj zgrzyta i w szable ti'zaska.

— Bo i poco nas tu tyle chorgwi stoi, kiedy i poowy
byoby na Tykocin dosy — rzecze pan Zagoba. — Upór

to pana Sapiehy, nic wicej. Nie chce mnie sucha, eby
pokaza, jako i bez mojej rady co potrafi, a to sami wi-

dzicie, e jak tylu ludzi jedn zamczyn oblega, to tylko

sobie nawzajem przeszkadzaj, bo dostpu dla wszystkich

niemasz.

— Eksperyencya wojskowa przez wapana mówi, nie

mona rzec I — odpowiedzia pan Stanisaw.

— Aha! co? Mam gow na karku?

— Wuj ma gow na karku! — zawoa nagle pan

Roch i nastroszywszy wsy, pocz poglda po obecnych,

jakby szukajc takiego, coby mu zaprzeczy.

— Ale i pan wojew^oda ma gow — odrzek pan Jan
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Skrzetuski — i jeli tyle chorgwi tu stoi, to dlatego, e
jest obawa, eby ksi Bogusaw z odsiecz bratu nie

przyby.
— To posa z par lekkich chorgwi na pustoszenie

Prus elektorskich — rzek Zagoba — skrzykn kup ludu

na ochotnika midzy gminem. Sambym pierwszy poszed

pruskiego piwa popróbowa.
— W zim piwo na nic, chyba grzane — rzek pan

Micha.
— To dajcie wina, albo gorzaki lub miodu — odpo-

wiedzia Zagoba.

Inni równie okazali ochot, wic pan dzierawca z W-
soczy zaj si t spraw i wkrótce kilka gsiorków stano
na stole. Uradoway si na ten widok serca i rycerze po-

czli do siebie przepija coraz to na inne intencye wnoszc
kiehchy.

— Na pohybel pludrakom, aby nam tu bochenków dugo
ju nie uszczyUl — rzek pan Zagoba — niech sobie

szyszki w Szwecyi Lr!
— Za zdrowie majestatu: króla jegomoci i królowej !

•

—

wniós Skrzetuski.

— I tych, którzy wiernie przy majestacie stah! — doda
Woodyjowski.
— Zatem nasze zdrowie!

— Zdrowie wuja! — hukn pan Roch.

— Bóg zapa! W twoje rce, a wytrznij do dna
w gb... Jeszcze si Zagoba nie ze wszj^stkiem zestarza!

Moci panowie! abymy coprdzej tego jawca z jamy wy-
kurzyli i pod Czstochow ruszy mogh!
— Pod Czstochow! — krzykn Roch — Pannie Naj-

witszej w sukurs!

— Pod Czstochow! — zawoaU wszyscy.
— Skarbów jasnogórskich przed poganami broni! —

doda Rzdzian.

— Którzy symuluj, e w Pana Jezusa wierz, chcc
bezecno sw koloryzowa, a w rzeczy, jakem to ju po-

7*
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wiada}, do miesica jako psi wyj i na tern ca?a ich wiara

polega.

— I tacy to rce na splendory jasnogórskie podnosz!
— W sedno waszmoó utrafi, mówic o ich wierze —

rzek Woodyjowski do Zagoby — bo ja sam syszaem,
jak do miesica wyli. Powiadali póaiej, e to ich luterskie

psalmy, ale to pewna, e takie p-almy i psi piewaj...

— Jake to? — rzek pan Roch — sami midzy nimi

tacy synowie?

— Niemasz innych! — rzek z gbokiem przekonaniem

pan Zagoba.
— I król ich nie lepszy?

— Król ich gorszy od wszystkich. On to t wojn pod-;

niós umylnie, aby móg prawdziwej wierze do woU po

kocioach bluni.
Na to podniós si pan Roch, mocno ju podpiy i rzek:
— Jeeli tak, tedy jako mnie waszmociowie widzicie,

jakem Kowalski! tak w pierwszej bitwie prosto na króla

szwedzkiego skocz! Choby te sta w najwikszej gstwie,

nic to! Moja mier, albo jego!... a taki kopi si do niego

zo... Miejcie mnie wapanowie za kpa, jeli tego nie

uczyni!

To rzekszy, zoy pi i chcia w stó grzmotn.
Byby przytem potuk szklanice, gsiory i stó rozupa,

lecz pan Zagoba skw^apliwie go z:i gar uchwyci i w na-

stpujce ozwal si sowa:
— Siadaj Rochu i daj spokój. Wiedz i o tem, e nie

dopiero ci bdziemy za kpa mieli, gdy tego nie uczynisz,

ale dopiero ci za kpa przestaniemy mie, gdy to uczynisz.

Nie rozumiem te, jak si bdziesz móg kopi zoy do

króla szwedzkiego, w husa?yi nie suc.
— To si na poczet zdobd i do kniazia Poub.uskiego

chorgwi si wpisz. I ojciec mnie te wspomoe.
— Ojciec Roch?
— A jake!

— Nieche ci pierwej wspomoe, a teraz szka nie roz-

bijaj, bo pierwszybym ci za to gow rozbi. O czememy
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to mówili mociwi moi?.., Aha! o Czstochowie... Luctua

mnie stoczy, jeeli w por witemu miejscu na ratunek nie

przyjdziemy!... Luctus mnie stoczy, mówi wam. A wszystko

przez tego zdrajc Radziwia i przez racy fizyk sapie-

ysk.
— Wapan na wojewod nic nie mów! Zacny pan! -

—

czwa si may rycerz.

— To czemu obydwiema poami Radziwia przykrywa,

kiedy jednej byoby dosy? Blizko dziesi tysicy ludzi

pod t tam bud stoi, najgrzeczniejszej jazdy i piechoty.

Niezadugo w caej okolicy i sadze w kominach wyli, bo

co byo na kominach, to ju zjedli.

— Nam w racye starszych nie wchodzi, jeno sucha!
— Tobie nie wchodzi, panie Michale, ale nie mnie, bo

mnie poowa dawnego radziwiowskiego wojska regimenta-

rzem wybraa i bybym ju za dziesit granic Carolusa

Gustawa wyen, gdyby nie ona nieszczsna modestya,

która mi kazaa buaw panu Sapiee w rce woy. Nieche
sobie ze swojem kunktatorstwem da spokój i niech patrzy,

bym nie odebra tego, com da.

— Jeno po napiciu si taki z waci rezolut! — rzek
pan Woodyjowski.
— Tak powiadasz? Ano, to obaczysz! Dzi jeszcze pójd

midzy chorgwie i krzykn: Moci panowie, komu wola

ze mn pod Czstochow i, nie tu sobie okcie i kolana

o tykociskie wapno wyciera, to prosz za mn! Kto mnie

regimentarzem kreowa, kto mnie wadz dawa, kto dufa,

e co uczyni, to ku poytkowi ojczyzny i wiary bdzie,

ten niech obok mnie stawa. Pikna rzecz zdrajców kara,

ale stokro pikniejsza Najwitsz Pann, patronk tej ko-

rony i Matk nasz z pod opresyi i jarzma heretyckiego

ratowa.

Tu pan Zagoba, któremu ju od niejakiego czasu opar

unosi si z czupryny, zerwa si z miejsca, skoczy na

aw i pocz krzycze, jakby znajdowa si przed zebraniem:

— Moci panowie! Kto katolika kto Polak, kto nad Naj-
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witsz Pann ma kompasy, za mn!... W sukurs Cz(j-

stochowie!

— Id! — zawoa, wstajc Roch Kowalski.

Zagioba popatrzy ciwil na obecnych, a widzc zdu-

mienie i milczce twarze, zlaz z awy i rzek:
— Naucz ja Sapja rozumu!... Szelm jestem, jeli do

jutra polowy wojska z pod Tykocina nie zerw i pod Cz-
stochow nie poprowadz!
— Dla Boga! Pomiarkuj si ojciec! — rzek pan Jan

Skrzetuski.

— Szelm jestem! mówi ci! — powtórzy pan Zagoba.

Oni za zlkli si, aby istotnie tego nie uczyni, bo móg.
W wielu chorgwiach byy szemrania na tykocisk mitrg,
a ludzie istotnie zgrzytali zbami, mylc o Czstochowie.

Do byo iskr na owe prochy rzuci, a có dopiero, gdyby

j rzuci czek tak wzity i takiej niezmiernej powagi ry-

cerskiej, jak Zagoba. Przedewszystkiem wiksza cz wojsk

sapieyskich skadaa si z nowozacinych, a zatem do dy-

scypliny wojennej nie przywykych i do uczynków na wasn
rk skorych, a ci poszliby niezawodnie pod Czstochow za

Zagob, jak jeden czowiek.

Wic przelkli si tego przedsiwzicia obaj Skrzetusey,

a Woodyjowski zawoa:
— Ledwie si wojska troch najwikszym trudem woje-

Wodziskim zebrao, ledwie jest jakowas sia na obron
Rzeczypospolitej, a ju czyje warcholstwo chce chorgwie

rozrywa, do nieposuszestwa przywodzi. Siaby Radziwi

zapaci za takow rad, bo na jego myn ta woda. Jak

wapanu nie wstyd gada nawet o takiej imprezie!

— Szelm jestem, jeli tego nie uczyni! — odpar

Zagoba.
— Wuj tak uczyni! — doda Roch Kowalski.

— Cicho ty koski bie! — hukn na niego pan Micha.

Pan Roch oczy wytrzeszczy, gb zamkn i wyprosto-

wa si od razu.

Wówczas Woodyjowski zwróci si do pana Zagoby.
— A ja szelm jestem — rzek — jeeh jeden czowiek
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z mego puku z waópanem ruszy, a chcesz wojsko pso-

waó, tedy ci powiem, e pierwszy na twoich wolentarzów

uderz

!

— Poganinie, Turku bezecny! — rzek na to Zagoba. —
Jake to, na rycerzy Najwitszej Panny bdziesz uderza?

Gotówe? Dobrze! Znaj ci! MyHcie waópanowie, e jemu

o wojsko, albo o dyscyplin chodzi? Nie! jeno Billewiczówn

za murami tykociskimi zwietrzy. Dla prywaty i dla swa-

woli nie zawahasz si najsuszniejszej racy i odstpi! Rad-

by na dziewczyn fyrkal i z nogi na nog przestpywa,

a jurzy si! Ale nic z tego! Moja gowa w tem, e tam

ci lepsi ubiega, choby ten sam Kmicic, bo i on od ciebie

nie gorszy.

Woodyjowski spojrza na obecnych, biorc ich na wia-

dectwo, jaka mu si krzywda dzieje. Nastpnie namarszczy

si, myleli, e gniewem wybuchnie, ale e hjl take po-

przednio podchmieli, wic nagle wpad w rozczulenie:

-^ Oto mi nagroda! -^ zawoa — od wyrostka ojczy-

nie su, szabli z garci nie popuszczam! Ni mi chaty,

ni mi ony, ni dzieci, sam czek, jako kopia do góry gow
sterczy. Najzacniejsi o sobie myl, a ja, prócz ran w skó-

rze, nie miaem innej nagrody, za to mi jeszcze prywat
zadaj, ledwie nie zdrajc by mieni.

To rzekszy, j roni zy na óte wsiki, za pan Za-

goba zmik od razu i otworzywszy rce, zawoa:
— Panie Michale! Srodzem ci ukrzywdzi! Katu mnie

odda za to, em takiego wypróbowanego przyjaciela spost-

I padszy sobie w objcia, poczli si caowa i do piersi

wzajem przyciska, zaczem i pili dalej na zgod, a gdy ju
al znacznie im z serc wyparowa, rzek Woodyjowski:
— A nie bdziesz wojska psowa, swawoli wprowadza,

zego przykadu dawa?
— Nie bd, panie Michale! dla ciebie to uczyni!
— A da Bóg, Tykocina dostaniem, to co komu do tego,

czego ja za murami szukam, Oo kto sobie ma ze mnie dwo-

rowa, h?
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Uderzony t kwesty, pan Zagoba pocz koniec wsa
do ust wkada i zbami go przygryza, nakoniec rzek:

— Nie, panie Michale, kocham ci, jako renic oka, ale

ty sobie t Billewiczówn z gowy wybij,

— A to czemu? — pyta zdziwiony pan Woodyjowski.
— Urodna jest, assentior! — rzek Zagoba — ale to

persona okazaa i adnej niemasz midzy wami proporcyi.

Ciybaby jej na ramieniu siada, jako kanarek i cukier

z gby wydziobywa. Mogaby ci tako, jako kobuza na

rkawiczce nosi i na wszelkiego nieprzyjaciela puszcza, bo

chociae may, ale instar szerszenia zjadliwy.

— Ju wapan zaczynasz? — rzek Woodyjowski.
— Kiedym zacz, to pozwóle mi i dokoczy: Jedna

jest dla ciebie podwika, jakoby stworzona, a to wanie owa
pestka... Jake jej tam imi? Ta, z któr nieboszczyk Pod-

bipita mia si eni?
— Anusia Borzobohata Krasieska! — zakrzykn pan

Jan Skrzetuski. — Toe to dawny afekt michaowy!.;.

— Czyste ziarnko gryczane, ale gadka bya bestyjka,

jako kukieka — rzek, mlaskajc wargami pan Zagoba.

Tu pau Miclia zacz wzdycha raz po razu i powtarza

to, co zawsze powtarza, gdy kto o Anusi wspomnia:
— Co si z tem niebotkiem dzieje?... Ba, ba! eby

si to ona znalaza!

— Juby jej z rk nie popuci... I dobrzeby uczyni,

bo przy twojej kochliwoci, panie Michale, moe ci si przy-

trafi, e ci pierwsza lepsza koza zapie i na koza prze-

mieni. Dalibóg, w yciu nie widziaem, eby kto taki by
na afekta asy. Powiniene si by kurkiem urodzi, miecie

pod przyzbami rozgrzebywa i „ko, ko, ko!'' na czubatki

woa.
— Anusia! Anusia! — powtarza rozmarzony Woody-

jowski, — Bóg by mi j zesa!... Ale moe ju jej na

wiecie zgoa niemasz, albo te zam posza i dzieci wodzi...

— Coby miaa i! Zielona to jeszcze bya rzepa, gdym

j widzia, a potem cho dosza, moga si dotd w stanie

niewinnoci uchowa. Po takim panu Longinie, nijako jej^
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byo lada chystka bra... Z drugiej te strony, w tych wo-

jennych czasach mao kto o eniaczce myli.

A pan Micha na to:

— Wapan jej dobrze nie znae. Dziw, jak zacna...

Ale tak ju miaa natur, e nikogo nie przepucia, eby
mu zaraz serca nie przeszy... Tak ju j Pan Bóg stwo-

rzy. Nawet niszego stanu ludzi nie omijaa: exemplum ów
medyk ksinej Gryzeldy, woszysko, który si w niej za-

kocha na umor. Moe tam za niego posza i za morze j
wywióz...

-— Nie powiadaj byle czego, panie Michale! — zawoa
z oburzeniem Zagoba. — Medyk, medyk... Zaby szlache-

cka córka, z zacnej krwi, miaa pój za czeka tak podej

kondycyi?... Raz ci to ju mówiem! nie moe by!
— I mnie samemu byo na ni za to mruczno, bom

sobie myla: ju te miary niema, skoro i procederników

baamuci.

— Prorokuj ci, e j jeszcze obaezysz! — rzek pan

Zagoba.

Dalsz rozmow przerwao wejcie porucznika Tokarze-

wicza, który przedtem w regimencie radziwiowskim suy,
a po zdradzie hetmana wraz z innymi go odstpi i teraz

w puku oskierczynym chorgiew nosi.

— Panie pukowniku — rzek do Woodyjowskiego —
bdziem petard podsadza.
— To ju pan Oskierka gotów?
— Jeszcze dzi w poudnie by gotów i nie chce czeka,

bo noc obiecuje si ciemna.

— To dobrze — rzek Woodyjowski — pójdziem oba-

czyó i ludziom te z muszkietami ka stan w gotowoci,

eby z za bramy nie wypadli. Same pan Oskierka bdzie

petard podsadza?
— Tak jest... Wasn osob... Sia i ochotnika z nim

idzie...

— Pójd i ja! — rzek Woodyjowski.
— I my! — zawoaU dwaj Skrzetuscy.

— Ot! szkoda, e stare oczy po ciemku nie widz —
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ozwa si pan Zagoba — bo pewniebym wam samym i
nie da... Ale có! gdy si jeno zmroczy, ju ani szabl
mi si nie zoy... Po dniu, po dniu, przy socu, to tam stary

lubi jeszcze ruszy w pole. Dawajcie mi co najtszych
Szwedów, byle w poudnie!

— Ja za pójd — rzek, namyliwszy si, dzierawca

z Wsoczy. — Gdy bram wysadz, pewnie wojsko hur-

mem do szturmu skoczy, a tam w zamku sia w sprztach

i klejnotach moe by wszelakiej dobroci.

I wyszli wszyscy, bo te si ju mroczyo na dworze;

zosta w kwaterze sam tylko pan Zagoba, który przez

chwil nasuchiwa, jako nieg chrzci pod stopami odcho-

dzcych; potem za j podnosi kolejno gsiorki i patrzy

pod wiato, ponce na kominie, jeeli si co jeszcze w któ-

rym zostao.

Tamci za szli ku zamkowi w pomroce i wietrze, który

wsta od strony pónocnej i d coraz silniej, wy, hucza,

niosc ze sob tumany rozbitego w proch niegu.

— Dobra noc do podsadzania petardyl — rzek Woo-
dyjowski.

— Ale i do wycieczki — odrzek pan Skrzetuski. —
Musimy mie pilne oko i muszkietników gotowych.

— Daby Bóg — rzek pan Tokarzewicz — eby pod

Czstochow bya jeszcze wiksza zadymka. Zawsze na-

szym w murach cieplej... Ale coby tam Szwedów na stra-

ach pomarzo, toby pomarzo... Trastia ich maty mordo-

waa!...

— Straszna noc! — rzek pan Stanisaw — syszycie

wapanowie, jak wyje, jakoby Tatarzy do ataku powie-

ti'zem szli?

— Albo jakby dyabh requiem Radziwiowi piewali —
dorzuci pan Woodyjowski.

ROZDZIA IX.

W zamku za wielki zdrajca patrzy take w kilka dni

póniej na zapadajcy na cauny niene mrok i sucha
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wycia wicliru. Dopalaa si zwolna lampa jego ycia. Dnia

tego w poudnie jeszcze cliodzi, jeszcze spoglda z blan-

ków na namioty i drewniane szaasy wojsk sapieyskich;

lecz w dwie godziny póniej zaniemóg tak, i musiano go

odnie do komnat.

Od owych czasów kiejdaskicli, w których po koron
siga, zmieni si do niepoznania. Wos na gowie zbiela,

naokoo oczu poczyniy si czerwone obwódki, twarz mu
obwisa i nabrzka, wic wydawaa si jeszcze ogromniej

-

sz, ale bya to twarz ju pó-trupia, naznaczona bkit-

nemi pitnami i straszna, przez swój wyraz piekielnych

cierpie.

A jednak, lubo ycie jego niemal na godziny si ju
liczy mogo, przecie y za dugo, bo przey nie tylko

wiar w siebie, w swoj pomyln gwiazd, nie tylko na-

dzieje swoje i zamiary, ale tak gboki swój upadek, e gdy

spoglda na dno tej przepaci, do której i stoczy, sam

sobie wierzy nie chcia.

Wszystko go zawiodo: wypadki, wyrachowania, sprzymie-

rzecy. On, któremu nie do byo by najpotniejszym

panem polskim, ksiciem pastwa rzymskiego, wielkim het-

manem i wojewod wileskim; on, któremu Litwa cala bya
nie do miary pragnie i podliwoci, zamknity by teraz

w jednym ciasnym zameczku, w którym czekaa go tylko

albo mier, albo niewola. I patrzy codziennie we drzwi,

która z dwóch strasznych bogi pierwej wejdzie wzi jego

dusz i przez pó ju rozpadajce si ciao.

Z jego ziem, z jego woci i starostw mona byo nie

dawno udzielne królestwo wykroi, dzi nie by panem nawet

i murów tykociskich.

Przed kilkoma zaledwie miesicami z ssiednimi królami

jeszcze traktowa, dzi jeden kapitan szwedzki z niecierpli-

woci i lekcewaeniem sucha jego rozkazów i wol jego

mia nagina do swojej.

Gdy go opuciy wojska, gdy z magnata i pana, który

trzs krajem, zosta bezsilnym ndzarzem, który sam po-

trzebowa ratunku i pomocy, Karol Gustaw pogardzi nim.
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Byby pod niebiosa wynosi potnego pomocnika, ale od-

wróci si z dum od suplikanta.

Jako opryszka, Kostk Napierskiego, oblegano niegdy
w Czorsztynie, tak jego, Radziwia, oblegano teraz w za-

mku tykociskim. I kto oblega? Sapieha, najwikszy wróg

osobisty!

Gdy. go dostan, powlok go na sd, gorzej ni opry-

szka, bo jako zdrajc.

Opucili go krewni, przyjaciele, kolligaci. Wojska zaje-

chay jego dobra, rozwiay si w mg skarby, bogactwa

i ów pan, ów ksi, który niegdy dwór francuski dziwi

i olepia przepychem, który na ucztach tysice szlachty

przyjmowa, który po dziesi tysicy wasnych wojsk trzy-

ma, odziewa, ywi, nie mia teraz czem mdlejcych si

odywi i strach powiedzie! on, Radziwi, w ostatnich

chwilach swego ycia, niemal w godzin mierci — by
godny!
W zamku dawno ju brako ywnoci, ze szczupych,

pozostaych zapasów komendant szwedzki skpe wydziela

racye, a ksi nie chcia go prosi.

Gdyby przynajmniej gorczka, która trawia jego siy,

odja mu bya i przytomno! Ale nie! Pier jego podno-

sia si coraz ciej, oddech zmienia si w chrapanie, opu-

che nogi i rce ziby, lecz umys mimo chwilowych ob-
dów, mimo strasznych mar i wizyi, które przesuway mu
si przed oczyma, pozostawa przez wiksz cz godzin

jasny. I widzia ów ksi cay swój upadek, ca ndz
i ponienie, widzia ów dawny wojownik-zwycizca ca
klsk — i cierpienia jego byy tak niezmierne; e chyba

z jego grzechami mogy si porówna.
Bo prócz tego, jako Oresta Eriny, tak jego szarpay wy-

rzuty sumienia, a nie byo nigdzie na wiecie takowej wi-
tyni, do której mógby si przed nimi schroni. Szarpay

go w dzie, szarpay w nocy, na polu i pod dachem; duma
nie moga im zdziery, ani ich odeprze. Im gbszy by
jego upadek, tem szarpay go zacieklej. I miewa takie

chwile, e dar wasne piersL Gdy nieprzyjaciele naszli
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ojczyzn ze wszystkich stron, gdy nad losem nieszczsnym,

nad jej bólami i krwi przelan litoway si obce narody —
on, hetman wielki litewski, zamiast ruszy w pole, zamiast

powici jej ostatni kropl krwi, zamiast wiat zdziwi,

jak Leonidas, jak Temistokles, zamiast zastawi ostatni kon-

tusz, jak Sapieha, zwiza si z jedaym z nieprzyjació

i przeciwko matce, przeciwko wasnemu panu podniós wi-
tokradzk rk i ubroczy we krwi blizkiej, drogiej... On to

wszystko uczyni, a teraz jest u kresu nie tylko haby, ale

i ycia, porachunku bUzki, tam, na tamtej stronie... Co go

tam czeka?

Wos jey mu si na gowie, ^dy o tem myla. Bo
gdy podnosi rk na ojczyzn, sam sobie wydawa si w sto-

sunku do niej wielki, a teraz zmienio si wszystko. Teraz

on zmala, a natomiast ta Rzeczpospolita, wstajca z prochu

i krwi, wydaa mu si jaka wielka i coraz wiksza, groz
tajemnicz pokryta, witego majestatu pena, straszna. I rosa

cigle jeszcze w jego oczach i olbrzymiaa coraz wicej. Czu
si wobec niej" prochem i jako ksi i jako hetman i jako

Radziwi. Nie móg poj, co to jest. Jakie fale nieznane

wzbieray koo niego, pyny z hukiem, oskotem, napy-
way coraz bliej, pitrzyy si coraz straszniej, a on rozu-

mia, e uton musi, e utonoby w tym ogromie takich

stu, jak on. Lecz czemu owej grozy i t^jemn.czej siy nie

widzia pierwej; czemu, szalony, porwa si przeciw niej.

Gdy te myli huczay mu w gowie, strach go bra przed

t matk, przed t Rzeczpospolit, bo nie poznawa jej ry-

sów, tak dawniej dobrothwych i agodnych.

Duch si w nim ama i w piersiach zamieszkao mu
przeraenie. Chwilami myla, e otacza go cakiem inny

kraj, inni ludzie. Przez oblone mury dochodzio wszystko,

co si w oblonej Rzeczypospolitej dziao, a dziay si rze-

czy dziwne i przeraajce. Rozpoczynaa si wojna na mier
i ycie przeciw Szwedom i zdrajcom — tem straszniejsza,

e przez nikogo nie przewidywana. RzeczpospoUta pocza
kara. Byo w tem co z gniewu Boego za obraony
majestat.



— 110 —

Gdy przez mury dosza wie o obleniu Czstochowy,

Radziwi, kalwin, zlk si i przestrach ju nie wyszed
wicej z jego duszy, bo wanie wtedy, po raz pierwszy,

dostrzeg te tajemnicze fale, które wstawszy, miay pocho-n Szwedów i jego; wtedy najcie szwedzkie wydao mu
si nie najciem, ale witokradztwem, a kara niezawodn.

Wtedy po raz pierwszy spada zasona z jego oczu i ujrza

odmienion twarz ojczyzny, ju nie matki, ale karzcej

królowej.

Wszyscy, którzy pozostali jej wierni i suyli z serca

i duszy, poszli w gór i wyrastali coraz bardziej, kto prze-

ciw niej grzeszy — upada.
— Wic nie wolno myle nikomu — mówi sobie ksi —

ni o wyniesieniu wasnem, ni rodu swego, jeno ywot, siy

i mio trzeba jej ofiarowa?

;, Ale dla niego byo za póno, bo ju nie mia nic do ofia-

rowania, bo ju nie mia przed sob przyszoci, chyba po-

zagrobow, na której widok dra.
Od chwiU oblenia Czstochowy, gdy jeden krzyk stra-

szny wyrwa si z piersi niezmiernego kraju, gdy jakoby

cudem znalaza si w nim jaka dziwna, do tej pory za-

poznawana i niepojta sia — gdy nagle rzekby tajemni-

cza, pozawiatowa rka podniosa si w jego obronie, nowe
zwtpienie waro si w dusz ksic, bo nie móg op-
dzi si strasznym mylom, e Bóg stoi przy tamtej spra-

wie i przy tamtej wierze.

A gdy takie myli huczay mu gowie, wtedy o swojej

wasnej wierze wtpi i wówczas rozpacz jego przechodzia

nawet miar jego grzechów.

Ziemski upadek, duszy upadek, ciemno, nico — oto

do czego doszed i czego si dosuy, suc sobie.

A jednak, jeszcze w pocztkach wyprawy z Kiejdan na

Podlasie peen by nadziei. Sapieha, nierównie gorszy wódz,

bi go wprawdzie w polu, resztki chorgwi go opuszczay,

lecz krzepi si myl, e lada dzie nadcignie mu w po-

moc Bogusaw. Przyleci to mode orl radziwiowskie, na

czele pruskich, luterskich zastpów, które ladem litewskich
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chorgwi do papieników nie przejd, a wówczas zgniot

we dwóch Sapieh, zetr jego siy, zetr konfederatów i po-o si na trupie Litwy, jako dwa lwy na trupie ani

i samym rykiem odstrasz tych, którzyby im chcieU j
wydrze.

Lecz czas pyn, siy Janusza topniay; nawet cudzo-

ziemskie regimenty przechodziy do gronego Sapiehy; upy-

way dnie, tygodnie, miesice, a Bogusaw nie nadchodzi.

Nakoniec rozpoczo si oblenie Tykocina.

Szwedzi, których gar przy Januszu zostaa, bronili si

bohatersko, bo straszUwemi okrucieóstwy poprzednio si

zmazawszy, wiedzieli, e nawet poddanie si nie ochroni icli

przed mciw rl Litwinów. Ksi w pocztkach oblenia
jeszcze mia nadziej, e w ostatnim razie moe sam król

szwedzki ruszy mu na odsiecz, a moe pan Koniecpolski,

który na czele szeciu tysicy koronnej jazdy przy Karolu

si znajdowa. Lecz próno si spodziewa. Nikt o nim nie

myla, nikt z pomoc nie nadciga.
— Bogusawie! Bogusawie! — powtarza ksi, chodzc

po tykociskich komnatacli — jeli brata nie chcesz rato-

wa, to ratuj przynajmniej Radziwia !^..

Wreszcie w ostatniej rozpaczy, postanowi ksi uczyni
krok, na który srodze oburzaa si jego duma: to jest ba-

ga o ratunek ksicia Michaa z Niewiea.
List jego przejU jednak w drodze sapieyscy ludzie,

za wojewoda witebski przesa Januszowi w odpowiedzi pismo

ksicia krajczego, które przed tygodniem sam otrzyma.

Janusz znalaz w nim ustp, goszcy co nastpuje:

^Jehby w, w. miociwego pana mego doszy wieci, i
ja krewnemu, ksiciu wojewodzie wileskiemu, w pomoc
i zamierzam, tedy im w. w. pan mój miociwy nie wierz,

albowiem z tymi ja tylko za jedno trzymam, którzy w wie-

rze ku ojczynie i panu naszemu wytrwa, a dawne wol-

noci tej przewietnej Rzeczypospolitej restaurowa pragn.
Co si po mnie nie pokae, abym zdrajców od susznej

i naleytej kary mia zasania. Bogusaw te nie nadci-
gnie, bo jako sysz, elektor o sobie woU myle i nie chce
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si rozdziela, a quod altinet Koniecpolskiego, ten chyba do

wdowy w konkury posunie, która aby ni zostaa, na rk
mu, by ksi wojewoda zgorza jako najprdzej'^.

Ten list, do Sapiehy adresowany, odj nieszczsnemu

Januszowi reszt nadziei i nie pozostao mu nic innego, jak

czeka, aby si speniy jego losy.

Oblenie dobiegao koca.
Wie o odjedzie Sapiehy tej minuty niemal przedara

si przez mury, ale nadzieja, e wskutek jego odjazdu kroki

nieprzyjacielskie zostan zaniechane, krótko trwaa, gdy
przeciwnie, w pukach pieszych zna byo ruch jaki nie-

zwyczajny. Upyno jednak kilka dni do spokojnie, bo

zamiar wysadzenia bramy petard spez na niczem, lecz

nadszed 81 grudnia, w którym tylko zapadajca noc moga
przcszkcdzi oblegajcym, widocznie bowiem gotowali co
przeciw zamkowi, jeli nie szturm, to przynajmniej nowy
atak dzia na nadwtlone mury.

Dzie mia si ku schykowi. Ks' lea w sali, tak

zwanej y^Kogowej'^, pooonej w zachodniej czci zamku.

Na ogromnym kominie pahy si cae smoliste karpy so-

snowe, rzucajc ywy blask na biae i do puste ciany.

Ksi lea na wznak na tureckiej sofie, wysunitej umyl-
nie na rcdek kcmnaty, aby ciepo pomieni mogo do niej

dochodzi. Bhej komina, nieco w cieniu, spa na kobier-

czyku pa, koo ksicia za siedzieli, drzemic na krzesach:

pani Jakimowiczowa, niegdy dozorczyni fraucymeru w Kiej-

danach, drugi pa, medyk a zarazem astrolog ksicy
i Charamp.

Ten ostatni bowiem nie opuci ksicia, chocia z dawnych

wojskowych zosta przy nim prawie sam jeden. Gorzka to

bya suba, bo serce i dusza starego towarzysza byy wa-
nie za murami tykociskimi, w obozie Sapiehy, jednake

trwa wiernie przy dawnym wodzu. Biedne onierzysko

wychudo z godu i niewczasów, jak kociotrup. Z twarzy

jego zosta tylko nos, który teraz wydawa si jeszcze

wikszy i wsy, jak wiechy. Ubrany by w zbroj cako-

wit, pancerz, naramienniki i misiurk z drucianym czepcem,
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Ltóry spywa mu na ramiona. elazne karwasze wieciy

Du na okciach, bo tylko co by wróci z murów, na które

)rzed ciwil wychodzi patrze, co si dzieje i na których

jodzie szuka mierci. Teraz za zdrzemn si ze znue-

lia, cho ksi rzzi straszliwie, jakby kona pocz i cho
viatr wy i gwizda na zewntrz.

Nagle krótkie drgania poczy wstrzsa olbrzymiem cia-

em Radziwia i przesta rzzi. Zbudzili si zaraz ci, któ-

zy go otaczali i poczli patrze bystro naprzód na niego,

)Otem na siebie.

Lecz on rzek:

— Jakoby mi kto z piersi zlaz: lej mi...

Potem zwróci nieco gow, pocz patrze uwanie ku

Irzwiom, nakoniec ozwa si:

— Charamp!
— Suga w. ks. moci.
— A czego tu Stachowicz chce?

Pod biednym Charampem zadygotay nogi, bo o ile nie-

istraszony by w boju, o tyle zabobonny, wic obejrza si
izybko i rzek przytumionym gosem:
— Stachowicza tu niemasz. Wasza ks. mo kazaa go

17 Kiejdanach rozstrzela.

Ksi przymkn oczy i nie odpowiedzia ani sowa.

Przez jaki czas sycha tylko byo aosne i przecige

yycie wichru.

— Pacz ludzki w tym wichrze sycha — rzek znów
fsi, otwierajc cakiem przytomnie oczy. — Ale jam nie

oprowadza Szwedów, jeno Radziejowski.

A gdy nikt nie odpowiada, po maej chwili doda:
— On najwicej winien, on najwicej winien, on najwi-

cej winien.

I jaka otucha wstpia mu do piersi, jak gdyby urado-

nslIo go wspomnienie, e by kto od niego winniejszy.

Wkrótce jednak inne, cisze myh musiay mu przyj
io gowy, bo twarz mu pociemniaa i powtórzy kilka-

krotnie:

— Jezus! Jezus! Jezus I

PISMA H, SIENKIEWICZA T. UVI. 8
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I znowu napada go duszno; pocz rzzi jeszcze

straszniej, ni poprzednio.

Tymczasem z zawntrz doszy odgosy wystrzaów mu-
szkietowych, zrazu rzadkich, potem coraz gstszych, ale wród
zamieci nienej i wycia wichru nie brzmiay zbyt gono
i mona byo myle, e to rozlegaj si jakie ustawiczne

stukania do bramy.

— Bij si! — rzek medyk ksicy.
Jako zwyczajnie! — odpowiedzia Charamp. — Ludzie

marzn w zamieci, to wol si bi dla zagrzewki.

— Szósty ju dzie tegu wichru i niegu — odpowiedzia

medyk. — Wielkie zmiany przyjd w tern królestwie, bo

niezwyczajna to rzecz!

Na to odrzek Charamp:
— Daj je Boe! Nie stanie si nic gorszego!

Dalsz rozmow przerwa im ksi, na którego znów

przysza ulga:

— Charamp!
— Suga w. ks. moci.
— Czy mi si ze saboci tak wydaje, czy te Oskierka

par dni temu chcia petard bram wysadza?
— Chcia, wasza ksica mo, ale Szwedzi petard

porwali i sam nieszkodliwie postrzelon, a sapieyscy odbici.

— Jeeli nieszkodliwie, to anów bdzie tentowa... A który

dzie?
— Ostatni grudnia, w. ks. mo.
— Boe bd miodw duszy mojej!... Nie doyj ju

Nowego Roku... Dawno mi przepowiadano, i w kadym
pitym roku mier stoi koo mnie.

— Bóg askaw, w. ks. mo.
— Bóg jest z panem Sapieh — odpowiedzia ksi

gucho.

Nagle pocz si oglda i rzek:

— Zimno na mnie od niej idzie... Nie widz jej, ale

czuj, e ona tu jest.

— Kto taki, w. ks, mo?
— mierci
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— W imi Ojca i Syna i Ducha witego.
Nastaa chwila milczenia, sycha tylko byo szept pacie-

^zy, odmawianych przez pani Jakimowiczow.
— Powiedzcie — ozwa si ksi przerywanym go-

sem — zali wy naprawd wierzycie, e poza wasz wiar
nikt zbawion by nie moe?
— Iw godzin mierci moaa jeszcze od bdów rewo-

kowa — odrzek Charamp.

Odosy wystrzaów stay si w tej chwili jeszcze gst-

sze. Huk dzia pocz wstrzsa szybami, które za kadym
razem odpowiaday aosnem dwiczeniem.
Ksi sucha czas jaki spokojnie, poczem uniós si

z lekka na wezgowiu, zwolna oczy poczy si rozszerza,

renice byska.
Siad; przez chwil trzyma rkoma gow, nagle krzy-

kn, jak w obkaniu:
— Bogusaw! Bogusaw! Bogusaw!
Charamp wybieg jak szalony z komnaty.

Zamek cay trzs si i dygota od huku dzia.

Nagle da si sysze krzyk kilku tysicy gosów, po-

czem targno co z okropnym omotem cianami, a go-
wnie i wgle z komina wysypay si na posadzk, jedno-

czenie Charamp wpad z powrotem do sali.

— Sapieyscy bram wysadzili! — krzykn. — Szwe-

dzi uciekli do wiey!... Nieprzyjaciel tu!... wasza ksica
mo...

Dalsze sowa zamary mu w ustach. Radziwi siedzia na

sofie z oczyma wyszemi na wierzch; otwartemi ustami apa
raz po raz powietrze, zby mia wyszczerzone, rkoma dar
sof, na której siedzia i patrzc z przeraeniem w gb
komnaty, krzycza, a raczej chrapa midzy jednym odde-

chem a drugim:

— To Radziejowski... Ja nie... Ratunku!... Czego chcecie?

Wecie t koron!... To Radziejowski... Ratujcie, ludzie!...

Jezus! Jezus! Mary o!

To byy ostatnie sowa Radziwia.
Nastpnie porwaa go straszliwa czkawka, oczy wyszy



— ne-
mu jeszcze okropniej z oprawy, wypry si, pad na

wznak i pozosta bez ruchu.

— Skona! — rzek medyk.
— Maryi wzywa! syszelicie, cho kalwin! — ozwaa

si pani Jakimowiezowa.

— Dorzucie na ogie! — rzek do struchlaych paziów

Charamp.
Sam za zbliy si do trupa, przymkn mu powieki,

zaczem zdj z pancerza zocisty obraz Bogarodzicy, który

na acuszku nosi i uoywszy rce Radziwia na piereiach,

woy mu go midzy palce.

wiato ognia odbio si od zotego ta obrazu, a ów od-

blask pad na twarz wojewody i rozweseli j tak, e nigdy

nie wydala si tak spokojna.

Charamp siad obok ciaa i wsparszy okcie o kolana,

ukry oblicze w doniach.

Milczenie przerywa tylko huk wystrzaów.

Nagle stao si co strasznego. Bysna naprzód okropna

jasno; zdawao si, e wiat cay w ogie si zmieni,

a jednoczenie niemal rozleg si taki huk, jakoby ziemia

zapadaa si pod zamkiem. Zachwiay si ciany, puap za-

rysowa si z przeraliwym trzaskiem, okna wszystkie ru-

ny na podog i szko szyb rozbio si w setne okruchy.

Przez puste otwory okien wdary si w^ tej chwili tumany

niegu i wicher pocz wy ponuro w ktach saH.

Wszyscy ludzie, w^ komnacie bdcy, padh twarzami na

ziemi, wszyscy oniemieU ze strachu.

Podniós si pierwszy Charamp i zaraz spojrza na trupa

wojewody; ale trup lea równo, spokojnie, jeno obrazek

zocisty przechyh si mu nieco w rkach.

Charamp odetchn. Poprzednio by pewien, e to hurma

szatanów wdara si do sali po ciao ksice.
— Sowo stao si ciaem! — rzek — to Szwedzi mu-

sieU wysadzi prochami wie i siebie...

Lecz z zewntrz nie dochodzi aden odgos. Widocznie

wojska sapieyskie stay w niemym podziwie, albo moe
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w obawie, e cay zamek jest podminowany i e prochy

kolejno wybucha bd.
— Dorzucie do ognia! — rzek pacholtom pan Ohar-

amp.
I znów komnata zapona jaskrawem, migotliwem wia-

tem. Naokoo trwaa cisza miertelna, jeno ogie sycza,

jeno wicher wy i nieg wah coraz wikszy przez puste

okna.

A nareszcie zabrzmiay zmieszane gosy, potem rozleg

si brzk ostróg i tupot Hcznych kroków; drzwi od sali

otworzyy si na rocie i onierze wpadli do rodka.

Uczynio si jasno od goych szabel i coraz to wicej

postaci rycerskich, przybranych w hemy, kapuzy, kopaki,

toczyo si przeze drzwi. Wielu nioso w rkach latarnie

i ci wieciu niemi, postpujc ostronie, chocia w komnacie

widno byo i tak od ognia.

Nakoniec z tumu wyskoczy may rycerz, cay w szmel-

cowanej zbroi i krzykn:
— Gdzie wojewoda wileski?

— Tu! — rzek Oharamp, ukazujc na ciao, lece
na sofie.

Pan Woodyjowski spojrza i rzek:
— Nie yje!
— Nie yje! nie yje! — poszed gos z ust do ust. —

Nie yje zdrajca i przedawczyk!

— Tak jest — rzek ponuro Oharamp. — Ale jeli

sponiewieracie ciao jego i na szablach rozniesiecie, le uczy-

nicie, bo Najwitszej Panny przed skonem wzywa i jej

konterfekt w rku dziery!

Sowa te wielkie uczyniy wraenie. Krzyki umilky. Na-

tomiast onierze poczli si zblia, obchodzi sof i przy-

patrywa si nieboszczykowi. Ci, którzy mieli latarnie, wie-
cili mu niemi w oczy, a on lea olbrzymi, pospny, z het-

maskim majestatem w twarzy i zimn powag mierci.

onierze przychodzili kolejno, a midzy nimi i starszy-

zna. Zbliy si wic Stankiewicz i dwaj Skrzetuscy i Ho-

rotkiewicz i Jakób Kmicie i Oskierka i pan Zagoba.
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— Prawda Jest!... — rzek cichym gosem pan Zagoba,

jakby ba si zbudzi ksicia. — Najwitsz Pann w r-
kach trzyma i blask mu od Xie] na lica pada...

To rzekszy, zdj kopak z gowy. W tej chwili uczy-

nili to wszyscy inni.

Nastao milczenie, pene szacunku, które przerwa wreszcie

Woodyjowski:
— Ach I — rzek — ju on na sdzie boym i ludzie nic

do niego nie maj!
Tu zwróci si do Charampa:
— Lecz ty, nieszczniku, czemu to dla niego ojczyzny

i pana odstpi?
— Dawajcie go sami... — ozwao si zaraz kilka gosów.

Na to Charamp wsta i wyjwszy szablisko, cisn j
z brzkiem na ziemi.

— Macie mnie, rozsiekajcie! — rzek. —• Nie odstpi-

em go razem z wami, gdy by potny, jako król, a po-

tem nie godzio mi si go opuszcza, gdy by w mizeryi

i gdy nikt przy nim nie pozosta. Oj! nie utyem na tej

subie, bom trzy dni ju nic w gbie nie mia i nogi si

chwiej pode mn... Ale macie mnie, rozsiekajcie! gdy i do

tego si przyznaj... — tu gos pana Charampa zadrga —
em go miowa...

To rzekszy, zatoczy si i byby upad, ale Zagoba
otworzy mu ramiona, chwyci go, podtrzyma, a potem

krzycze pocz:
— Xa ywy Bóg! Dajcie mu je i pi!...

Ti-afito to wszystkim do serca, wic wzito pana Char-

ampa pod rce i wyprowadzono go zaraz z komnaty. Po-

czem i onierze poczli j kolejno opuszcza, egnajc si

pobonie.

W drodze do kwatery pan Zagoba rozwaa co w umy-

le, zastanawia si, chrzka, nareszcie pocign za po
pana Woodyjowskiego.
— Panie Michale! — rzek.

— A czego?

— Ju mnie zawzito na Piadziwia mina, co niebo-
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szczyk, to nieboszczyk!,.. Odpuszczam mu z serca, e na

szyj moj nastawa.

— Przed trybunaem on niebieskim! — odrzek Woo-
dyjowski.

— Otó, otó!... Hm! eby mu to co pomogo, dabym
zreszt i na msz, bo widzi mi si, e ma tam okrutnie

kruch spraw.
— Bóg miosierny!

— e miosierny, to miosierny, ale i On bez abomi-

nacyi na heretyków patrzy nie moe. A to nie tylko he-

retyk, ale i zdrajca. Ot co!

Tu pan Zagoba zadar gow i pocz spoglda ku

górze,

— Boj si — rzek po chwili — eby mi który Szwed,

z tych, co si prochami wysadzili, na eb nie zlecia, bo e
ich tam w niebie nie przyjto, to pewna!
— Dobrzy pachokowie! — rzek z uznaniem pan Mi-

cha — woleli zgin, ni si podda. Mao takich onie-
rzów na wiecie!

Poczem 8*zli w milczeniu, nagle pan Micha zatrzy-

ma si.

— Billewiczówny w zamku nie byo — rzek.

— A skd wiesz?

— Pytaem onych paziów. Bogusaw j wzi do Tau-

rogów.

— Oj! — rzek Zagoba — to jakoby wilkowi koz
powierzono. Ale to nie twoja rzecz, tobie przeznaczona

tamta pestka,

ROZDZIA X.

Lwów od chwili przybycia króla, zmieni si w istotn

stolic Rzeczypospolitej. Wraz z królem przybya wiksza
cz biskupów z caego kraju i wszyscy ci wieccy sena-

torowie, którzy nie suyli nieprzyjacielowi. Wydane lauda

zwoay równie pod bro szlacht województwa ruskiego

i dalszych przylegych, która stana licznie a zbrojno, z tern



120 — 1
wiksz atwoci, e Szwedów wcale w tych stronach nie

byo. Rosy te oczy i serca na widok tego pospolitego ru-

szenia, w niczem albowiem nie przypominao ono owego
wielkopolskiego, które pod Ujciem tak sab stawio nie-

przyjacielowi zapor. Przeciwnie, nadcigaa tu grona i wo-

jownicza szlachta, z dziecka na koniu i w polach hodowana,

wród cigych napadów tatarskiej dziczy, przywyka do

przelewu krwi i poogi, lepiej wadnca szabl, ni acin.
wieo jeszcze wywiczya j Chmielnicczyzna, siedm lat

bez przerwy trwajca, tak, e nie byo midzy nimi czo-

wieka, któryby tyle razy przynajmniej w ogniu nie by,
ile sobie lat liczy. Coraz nowe ich roje przybyway do

Lwowa. Jedni cignli od przepacistych Bieszczadów, inni

z nad Prutu, Dniestru i Seretu; którzy siedzieli na krtych

dorzeczach dniestrowych, którzy siedzieli nad roztoczystym

Bohem, których pod Siniuch nie stara z ona ziemi in-

kursya chopska, którzy na tatarskich rubieach si ostali,

ci wszyscy na gos pana dyli teraz do Lwiego grodu,

aby stamtd na nieznanego jeszcze nieprzyjaciela pocign.
Walia szlachta z Woynia i z dalszych jeszcze województw,

tak nienawi rozpalia we wszystkich duszach straszna wie
o podniesieniu przez nieprzyjaciela witokradzkiej rki na

Patronk Rzeczypospolitej w Czstochowie.

Za kozactwo nie miao stawi przeszkód, bo nawet

w najzatwardzialszych poruszyy si serca i zreszt samo

byo od Tatarów zmuszone bi przez posów czoem kró-

lowi i po raz setny przysigi wiernoci ponawia. Grone
dla królewskich nieprzyjació poselstwo tatarskie pod wodz
Subaghazi-beja bawio we Lwowie, ofiarujc w imieniu cha-

nowem sto tysicy ordy na pomoc Rzeczypospolitej, z któ-

rej czterdzieci tysicy mogo zaraz z pod Kamieca w pole

wyruszy.

Prócz poselstwa tatarskiego zjechaa i legacya z Siedmio

-

gi'odu dla prowadzenia wszcztych z Rakoczym o nastp-

stwo tronu rokowa; bawi i pose cesarski, by nuncyusz

papieski, który razem z królem przyjecha, codzie nadje-

day deputacye od wojsk koronnych i Utewskich, od wo-

(
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jewództw i ziem z owiadczeniami wiernoci dla majestatu

i chci obrony do upadego najechanej ojczyzny.

Rosa tedy fortuna królewska, podnosia si w oczach ku

podziwowi wieków i narodów, tak niedawno zupenie po-

gnbiona Rzeczpospolita. Rozpaliy si dusze ludzkie dz
wojny i odwetu, a jednoczenie okrzepy. I jak na wiosn
deszcz ciepy a obfity topi niegi, tak potna nadzieja sto-

pia zwtpienie. Nie tylko chciano zwycistwa, ale wierzono

w nie. Coraz to nowe wieci pomyhie, cho czsto nie-

prawdziwe, przechodziy z ust do ust, Riz wraz opowia-

dano to o odebranych zamkach, to o bitwach, w których

nieznane puki pod nieznanymi dotd wodzami rozgromiy

Szwedów, to o strasznych chmurach chopstwa, podnosz-

cego si, jako szaracza, przeciw nieprzyjacielowi. Imi Ste-

fana Czarnieckiego coraz czciej pojawiao si na wszyst-

kich ustach.

Szczegóy o onych wieciach byy czsto nieprawdziwe,

ale razem wzite, odbijay jako zwierciado to, co si dziao

w caym kraju.

Lecz we Lwowie byo jakoby ustawiczne wito. Gdy
król przyby, witao go miasto uroczycie; wic duchowie-
stwo trzech obrzdków, rajcy miejscy, kupiectwo, cechy.

Na placach i ulicach, gdzie okiem rzucie, powieway cho-

rgwie biae, szafirowe, purpurowe, zociste. Dumnie podno-

sili Lwowianie swego zotego lwa w bkitnem polu, z chlub
wspominajc zaledwie przesze kozackie i tatarskie napady.

Za kadem ukazaniem si króle wskiem, krzyk si czyni

pomidzy tumami, a tumów nigdy nie brako.

Ludno podwoia si w ostatnich dniach. Prócz senato-

rów, biskupów, prócz szlachty, napyny i tumy chop-

stwa, bo si rozbiega wie, e król zamyla los chopski

poprawi. Wic sukmany i gunie pomieszay si z ótemi
kapotami mieszczan. Przemylni Ormianie o smagych twa-

rzach porozbijaU szaasy z towarem i broni, któr chtnie
kupowaa zgromadzona szlachta.

Bya znaczna liczba i Tatarów przy poselstwie i W-
grzyn! i Woosi i Rakuszanie^ moc ludU; moc wojska, moo
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odmiennych twarzy, moc strojów dziwnych, barwnych, ja-

skrawych, a rozmaitych, moc suby dworskiej: wic olbrzy-

mich pajuków, hajduków, janczarów, kranych Kozaków,
laufrów z cudzoziemska przybranych.

Na ulicach od rana do wieczora gwar ludzki, przeje-

danie to chorgwi komputowych, to oddziaów konnej szla-

chty, krzyki komendy, migotanie zbroi i goych szabel,

renie koni, hurkot armat i piewy pene grób i prze-

klestw dla Szweda.

A dzwony w kocioach polskich, ruskich i ormiaskich

biy nieustannie, zwiastujc wszystkim, e król jest we Lwo-
wie i e Lwów to ze stolic pierwszy, ku wieczystej swej

chwale, przyj króla wygnaca.
Bito mu te czoem, gdzie si tylko pokaza; czapki wy-

latyway w gór, a okrzyki: ^vivatl^ wstrzsay powietrzem;

bito czoem i przed karocami biskupów, którzy przez okna

egnali zgromadzone tumy; kaniano si te i wykrzyki-

wano senatorom, czczc w nich wierno dla pana i dla

ojczyzny.

Tak wrzao cae miasto. Nawet noc palono na placach

stosy drzewa, przy których koczowali mimo zimy i mrozu

ci, którzy si w kwaterach dla zbytniego cisku pomieci
nie mogli.

Król za trawi dnie cae na naradach z senatorami.

Przyjmowano poselstwa zagraniczne, deputacye ziem i wojsk;

obmylano sposoby zapenienia pustego skarbca pienidzmi;

uywano wszelkich sposobów, aby roznieci wojn tam wsz-
dzie, gdzie nie pona dotd.

Latali gocy do miast znaczniejszych, we wszystkie strony

Rzeczypospolitej, a hen do dalekich Prus i na mud
wit; do Tyszowiec, do hetmanów, do pana Sapiehy,

który po zburzeniu Tykocina szed z wojskiem swojem

wielkimi pochodami na poudnie; szli gocy i do pana

chorego wielkiego Koniecpolskiego, który jeszcze sta przy

Szwedach. Tam, gdzie byo trzeba, posyano zasiki pie-

nine, ekscytowano ospalszych manifestami.
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Król uzna, uwici i potwierdzi konfederacj Tyszo-

wieck i sam do niej przystpi, wziwszy wodze wszel-

kicli spraw w swe niestrudzone rce: pracowa od rana do

nocy, wicej dobro Rzeczypospolitej, ni wasny wczas, ni
wasne zdrowie wac.

Lecz jeszcze nie tu by kres jego usiowa; postanowi

bowiem zawrze w imieniu swojem i stanów takie przymie-

rze, któregoby adna potga ziemska przemódz nie zdoaa,

a któreby w przyszoci do poprawy Rzeczypospolitej mogo
posuy.

Nadesza nareszcie ta chwila.

Tajemnica musiaa si przedrze od senatorów do szla-

chty, a od szlachty do pospólstwa, gdy od rana mówiono,

e w czasie naboestwa stanie si co wanego, e król

jakie uroczyste luby bdzie skada. Mówiono o poprawie

losów chopskich i o konfederacyi z niebem; inni wszelako

twierdzili, e to s niebywae rzeczy, których przykadów
dzieje nie podaj, ale ciekawo bya podniecona i powsze-

chnie czego oczekiwano.

Dzie by mrony, jasny, drobniuchne dba niegu latay

po powietrzu, byszczc naksztat iskier. Piechota anowa
lwowska i powiatu ydaczowskiego, w pószubkach bkit-
nych, bramowanych zotem i pól regimentu wgierskiego,

wycigny si w dugi szereg przed katedr, trzymajc mu-
szkiety przy nogach; przed nimi naksztat pasterzy, prze-

chodzili wzdu i wpoprzek oficerowie z trzcinami w rku.
Pomidzy dwoma szpalerami pyn, jak rzeka, do kocioa
tum rónobarwny. Wic naprzód szlachta i rycerstwo, a za

ni senat miejski z acuchami pozocistymi na szyjach i ze

wiecami w rku, a prowadzi go burmistrz, synny na cae
województwo medyk, przybrany w czarn tog aksamitn
i biret; za senatem szli kupcy, a midzy nimi wielu Ormian,

w zielonych ze zotem myckach na gowie i w obszernych

wschodnich chaatach. Ci, chocia do innego obrzdku na-

lec, cignli wraz z innymi, by stan reprezentowa. Za
kupiectwem dyy cechy z chorgwiami, a wic: rzenicy,

piekarze, szewcy, zotnicy, konwisarze, szychterze, patnerze,



— 124 —

kordybanci, miodowarzy i ilu tylko innych jeszcze byo;
z kadego ludzie wybrani szli za swoj chorgwi, któr
niós okazalszy od wszystkich urod chory. Zaczem do-

piero wahy bractwa róne i tum pospolity, w yczkowych
kapotach, w kouchach, guniach, sukmanach, mieszkacy
przedmie, chopi. Nie tamowano przystpu nikomu, do-

póki koció nie zapeni si szczelnie ludmi wszelakich

stanów i pci obojej.

Nakoniec zaczy zajeda i karety, lecz omijay gówne
drzwi, albowiem król, biskupi i dygnitarze mieU osobne

wejcie bhej wielkiego otarza. Co chwila wojsko prezen-

towao bro, nastpnie onierze spuszczali muszkiety do

nogi i chuchali na zmarznite donie, wyrzucajc z piersi

kby pary.

Zajecha król z nuncyuszem Widonem, potem arcybiskup

gnienieski z ksiciem biskupem Czartoryskim, potem ksidz

biskup krakowski, ksidz arcybiskup lwowski, kanclerz wielki

koronny, wielu wojewodów i kasztelanów. Ci wszyscy zni-

kali w bocznych drzwiach, a ich karoce, dwory, masztale-

rze i wszelkiego rodzaju dworscy utworzyh jakby nowe
wojska, stojce z boku katedry.

Ze msz wyszed nuncyusz apostolski Widon, przybrany

na purpurze w ornat biay, naszywany perami i zotem.

Dla króla urzdzono klcznik midzy wielkim otarzem

a stalami, przed klcznikiem lea rozpostarty dywan tu-

recki. Kanonickie krzesa zajli biskupi i wieccy sena-

torowie.

Rónobarwne wiata, wchodzce przez okna w pocze-
niu z blaskiem wiec, od których otarz gorze si zdawa,

paday na twarze senatorskie, ukryte w cieniu kanonickich

krzese, na biae brody, na wspaniae postawy, na zote a-
cuchy, aksamity i tiolety. Rzekby: rzymski senat, taki

w tych starcach majestat i powaga; gdzieniegdzie wród
sdziwych gów wida twarz senatora-wojownika, gdzienie-

gdzie bynie jasna gówka modego panicia; wszystkie

oczy utkwione w otarz, wszyscy modl si; byszcza chwiej

si pomienie wiec; dymy z kadzielnie igraj i kbi si
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w blaskach. Z drugiej strony stallów koció nabity go-

wami, a nad gowami tcza chorgwi, jako tcza kwiatów

si mieni.

Majestat króla Jana Kazimierza pad wedle zwyczaju

krzyem i korzy si przed Majestatem Boym. Wreszcie

wydoby ksidz nuncyusz z cyborium kieUch i zbliy si

z nim do klcznika. Wówczas król podniós si z janiejsz

twarz, rozleg si gos nuncyusza: „Ecce Agnus Dei^

i król przyj komuni.
Pr?:ez jaki czas klcza schylony; nakoniec podniós si,

oczy zwróci ku niebu i wycign obie rce.

Uciszyo si nagle w kociele, tak, e oddechów ludz-

kich nie byo sycha. Wszyscy odgadli, e chwila nade-

sza i e król jaki lub bdzie czyni; wszyscy suchali

w skupieniu ducha, a on sta cigle z wycignitemi rko-
ma, wreszcie gosem wzruszonym, ale jak dzwon donio-

sym, tak mówi pocz:
^Wielka czowieczestwa Boskiego Matko i Panno! Ja,

Jan Kazimierz, Twego Syna, Króla królów i Pana mojego

i Twojem zmiowaniem si król, do Twych Najwitszych
stóp przychodzc, t oto konfederacy czyni: Ciebie za

Patronk moj i pastwa mego Królow dzisiaj obieram.

Mnie, Królestwo moje Polskie, Wielkie Ksistwo Litewskie,

Kuskie, Pruskie, Mazowieckie, mudzkie, Inflanckie i Czer-

nichowskie, wojsko obojga narodów i pospólstwo wszystkie.

Twojej osobhwej opiece i obronie polecam; Twojej pomocy
i miosierdzia w teraniejszem utrapieniu królestwa mego,

przeciwko nieprzyjacioom pokornie ebrz..."

Tu pad król na kolana i milcza chwil, w kociele

cisza cigle trwaa miertelna, wic wstawszy, tak dalej

mówi:
„A e wielkiemi Twemi dobrodziejstwy zniewolony, przy-

muszony jestem z narodem polskim do nowego i gorcego
Tobie suenia obowizku, obiecuj Tobie, mojem, ministrów,

senatorów, szlachty i pospólstwa imieniem, Synowi Twemu
Jezusowi Chrystusowi, Zbawicielowi naszemu, cze i chwa
przez wszystkie krainy królestwa polskiego rozszerza, czyni
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wol, e gdy za zlitowaniem Syna Twego otrzymam wikto-

ry nad Szwedem, bd si stara, aby rocznica w pastwie
mem odprawiaa si solennie do skoczenia wiata, rozpa-

mitywaniem aski Boskiej i Twojej, Panno Przeczysta!''

Tu znów przerwa i klkn. W kociele uczyni si

szmer, lecz gos królewski wnet go uciszy i cho dra
teraz skruch, wzruszeniem, tak dalej mówi jeszcze do-

noniej:

^A e, z wielkim alem serca mego uznaj dla jczenia

w opresyi ubogiego pospólstwa oraczów, przez onierstwo

uciemionego, od Boga mego sprawiedliw kar przez

siedm lat w królestwie mojem rónemi plagami trapic nad

wszystkich ponosz, obowizuj si, i po uczynionym po-

koju stara si bd ze stanami Bzeczypospolitej, usilnie,

aeby odtd utrapione pospólstwo wolne byo od wszelkiego

okruciestwa, w czem Matko miosierdzia, Królowo i Pani

moja, jako mnie natchna do uczynienia tego wotum, aby
ask miosierdzia u Syna Twego uprosia mi pomoc do

wypenienia tego, co obiecuj".

Suchao tych sów królewskich duchowiestwo, senato-

rowie, szlachta, gmin. Wielki pacz rozleg si w kociele,

który naprzód w chopskich piersiach si zei^wa i z onych

wybuchn, a potem sta si powszechny. Wszyscy wyci-

gnli rce ku niebu, rozpakane gosy powtarzay: „Amen!

amen! amen!'^ na wiadectwo, e swoje uczucia i swoje

wota ze lubem królewskim cz. Uniesienie ogarno serca

i zbratay si w tej chwili w mioci dla Rzeczypospolitej

i jej Patronki. Zaczem rado niepojta, jako czysty po-

mie, rozpaha si na twarzach, bo w caym tym kociele

nie byo nikogo, ktoby jeszcze wtpi, e Bóg Szw^edów

pogry.
Król za po ukoczonem naboestwie, wród grzmotu

wystrzaów z muszkietów i dzia, wród gromkich okrzy-

ków jjwiktorya! wiktorya! niech yje!" jecha do grodu

i tam on niebiesk konfederacy wraz z Tjszowieck ro-

borowa.
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ROZDZIA XI.

Po owych uroczystociach róne wieci zaczy nadlaty-

wa, jako ptactwo skrzydlate, do Lwowa. Byy dawniejsze

i wiee, mniej lub wicej pomylne, ale wszystkie doda-

way ducha. Wic naprzód konfederacya Tyszowiecka sze-

rzya si, jak poar. Kto yw, przystpowa do niej, zaró-

wno ze szlachty, jak z pospólstwa. Miasta dostarczay wo-

zów, strzelby i piechoty. ydzi pienidzy. Nikt nie mia
si przeciwi jej uniwersaom; najospalsi na ko siadali.

Nadszed te i grony manifest Witemberga, zwrócony prze-

ciw zwizkowi. Ogie i miecz mia kara tych, którzy do

niego przystpowali. Ale sprawio to taki skutek, jakby kto

chcia prochem pomie zasypa. Manifest ów, zapewne za

wiedz królewsk i dla tern wikszego podniesienia zawzi-

toci przeciw Szwedom, rozrzucono w wielkiej iloci egzem-

plarzy po Lwowie i nie godzi si mówi, co pospólstwo

dokazywao z temi papierami, do, e wiatr je nosi sro-

dze pohabione po lwowskich ulicach, acy za pokazywali

ku uciesze tumów w jasekach ^Witembergow konfuzy",

piewajc przytem pie, poczynajc si od sów:

Witemberku niebo,
Lepiej zmykaj za morze,

Jak zaj,c!

Bo gdy sypn si guzy,
To pogubisz rajtuzy,

Zmykajc!

On za, jakby czynic zado sowom pieni, zda ko-

mend w Krakowie dzielnemu Wirtzowi, a sam uda si
spiesznie do Elblga, gdzie król szwedzki przebywa wraz

z królow, trawic czas na ucztach i radujc si w sercu,

e tak przewietnego królestwa sta si panem.

Przyszy take do Lwowa doniesienia o upadku Tyko-
cina i rozweseliy umysy. Dziwnem byo, e poczto o tern
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mówi, nim jakikolwiek goniec przyby. Nie zgadzano si

lylko co do tego, czy ksi wojewoda wileski umar, czy

w niewoli, twierdzono wszake, e pan Sapieia na czele

znacznej potgi wszed ju z Podlasia w województwo lu-

belskie, eby si z lielraanami poczy, e po drodze bije

Szwedów i z kadym dniem w si ronie.

Nakoniec od niego samego przybyli posowie i w zna-

cznej liczbie, bo ni mniej ni wicej tylko ca chorgiew

przysa wojewoda do dyspozycyi królewskiej, pragnc przez

to okaza cze panu, zabezpieczy od wszelkiej moliwej

przygody jego osob, a moe i wasne podnie przez to

znaczenie.

Przywióz ów znak mody pukownik Woodyjowski, do-

brze królowi znajomy, zaraz te Jan Kazimierz kaza mu
stan przed sob i cisnwszy za gow, rzek:

— Witaj sawny onierzyku! Sia upyno wody, od

kiedy stracilimy ci z oczu. Bodaj, e pod Beresteczkiem

widzielimy si ostatni raz, caego we krwi unurzanego.

Pan Micha pochyli si do kolan paskich i odrzek:

— Iw Warszawie póniej, miociwy panie, byem te
w zamku z dzisiejszym panem kasztelanem kijowskim.

— A suysz cigle? Nie zachciao ci si to domowych
wczasów uy?
— Bo Rzeczpospolita bya w potrzebie, a w cnych za-

wieruchach i substancya przepada. Nie mam, gdziebym

gow zoy, miociwy panie, ale sobie nie przykrz, tak

mylc, e to dla majestatu i ojczyzny pierwsza onierska

powinno.
— Bodaj takich wicej! bodaj wicej... Nie panoszyby

si nieprzyjaciel. Da Bóg, przyjdzie czas i na nagrody,

a teraz powiadaj, cocie z wojewod wileskim uczynili?

— Wojewoda wileski na sdzie Boym. Wanie wtedy

z niego duch wyszed, gdymy do ostatniego szturmu szli.

— Jake to ono byo?
— Oto jest relacya wojewody witebskiego — rzek pan

Micha.
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Król wzi pismo i zacz czyta, ale zaledwie zacz,

zaraz przerwa:
— Myli si w tern pan Sapieha — rzek — piszc,

i wielka litewska buawa vacat; nie vacat, bo jemu j
oddaj...

— Niema te nad niego godniejszego — odrzek pan

Micha — i cae wojsko bdzie do mierci w. kr. moci za

ten uczynek wdziczne.

Umiechn si król na ow prostoduszn konfidency

oniersk i czyta dalej.

Po chwili westchn.
— Mógby Radziwi by najwiksz per w tej sa-

wnej koronie, gdyby duma i bdy, które wyznawa, nie

wysuszyy mu duszy... Stao si! Niezbadane wyroki bo-

skie I... Radziwi i Opaliski... prawie w jednym czasie...

Sd ich Panie, nie wedle ich grzechów, ale wedle Two-
jego miosierdzia.

Nastao milczenie, poczem król zacz dalej czyta.

— Wdziczni jestemy panu wojewodzie — rzek, sko-
czywszy — e mi ca chorgiew i najwikszego, jak pisze,

kawalera pod rk przysya. Ale tu mi bezpieczno, a ka-

walerowie, zwaszcza tacy owo, w polu teraz najpotrzeb-

niejsi. Wypocznijcie troch, a potem was panu Czarnieckie-

mu w sukurs podesze, bo na niego pewnie najwikszy

impet si zwróci.

— Do my ju wypoczywali pod Tykocinem, miociwy
panie — ozwa si z zapaem may rycerz — teraz chy-

batiy konie troch odywi, my za moglibymy i dzi
jeszcze ruszy, bo z panem Czarnieckim rozkosze bd nie-

wypowiedziane!... Szczcie to wielkie patrze w obhcze

miociwego naszego pana, ale do Szwedów te nam pilno.

Król rozpromieni si. Ojcowska dobro osiada mu na

obliczu i rzek, patrzc z zadowoleniem na siarczyst posta
maego rycerza:

— Ty to, onierzyku, pierwszy pukownikowsk bu-

aw pod nogi nieboszczykowi ksiciu wojewodzie rzuci?

— Nie pierwszym rzuci, wasza królewska mo, alem

PISMA H. SIENKIEWICZA. T. UM. 9
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pierwszy raz, a daj Boe, ostatni, przeciw dyscyplinie wo-

jennej wykroczy.

Tu zaci si pan Micha i po chwili doda:
— Nie Ia byo inaczej!

— Pewnie — rzek król. — Cikie to byy czasy na

tych, którzy powinno wojskow rozumiej, ale i posuch

musi mie swoje granice, za któremi si wina rozpoczyna.

Sia tam starszyzny przy Radziwille si ostao?

— W Tykocinie znalelimy z oficyjerów jednego tylko

pana Charampa, który zrazu ksicia nie opuciwszy, nie

chcia go potem w mizeryi opuszcza. Kompasya go jeno

przy ksiciu trzymaa, bo afekt przyrodzony do nas cign.
Ledwiemy go odkarmili, taki tam ju by gód, a on sobie

jeszcze od gby odejmowa, aby ksicia poywi. Teraz tu

do Lwowa przyjecha, miosierdzia w. kr. moci baga,
a i ja do nóg twoich za nim, miociwy panie, upadam, bo

to czek suay i dobry onierz.
— Nieche tu przyjdzie — rzek króL

— Ma on te wan rzecz waszej królewskiej moci,

panu memu miociwemu, objawi, któr by z ust ksicia

Bogusawa w Kiejdanacli sysza, a która zdrowia i bez-

pieczestwa witej dla nas osoby waszej królewskiej moci
attinet.

— Czy nie o Kmicicu?
— Tak jest, miociwy panie!...

— A ty znae Kmicica?

— Znaem i biem si z nim, ale gdzieby teraz by,

tego nie wiem.

— Co o nim mylisz?
— Miociwy panie, skoro on takiej imprezy si podj,

to niema tych mk, którychby nie by godzien, bo wy-

rzutek to z pieka rodem.

— To nieprawda — rzek król — wszystko to ksicia

Bogusawa wymysy... Ale pooywszy na stron ow spra-

w, powiadaj, co o tym czeku wiesz z jego dawniejszych

czasów?
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— onierz to by zawsze wielki i w dziele wojennem

iezrównany. Tak jak on Chowaskiego podchodzi, e
r kilkaset ludzi do utrapienia ca potency nieprzyjacielsk

rzywiód, tegoby nikt inny nie potrafi. Cud, e z niego

kory nie zdarto i na bben nie nacij^gaiono! Gdyby kto

y wonczas Chowaskiemu samego ksicia wojewod w rce

ryda, jeszczeby go tak nie usatysfakcjonowa, jak z Kmi-

ica podarek mu uczyniwszy... Jake! do tego doszo, e
Imicic Chowaskiego sztucami jada, na jego kobierczyku

^p^a, jego saniami i na jego koniu jedzi. Ale potem i dla

wroich by ciki, swawoli okrutnie, kondemnatami instar

ana aszcz móg sobie kierejk podszy, a ju w Kiej-

anach cakiem si pogry.
Tu pan Woodyjowski opowiedzia szczegóowo wszystko,

3 zaszo w Kiejdanach.

Jan Kazimierz za sucha chciwie, a gdy wreszcie do-

sed pan Micha do tego, jak: pan Zagoba uwolni na-

rzód siebie, a potem wszystkich kompanionów z radzi-

^iowskiej niewoli, pocz si król za boki bra ze miechu.
— Vir incomparabilis! vir incomparabiiis! — powtarza—

. jeste on tu z tob?
— Na rozkazy waszej kr. moci! — odpowiedzia Wo-

)dyjowski,

— Ulissesa ten szlachcic przeszed! Przyprowade mi go

o stou na weso chwil i panów Skrzetuskich z nim

izem, a teraz powiadaj, co wiesz wicej o Kmicicu?
— Z listów, przy Rochu Kowalskim znalezionych, do-

iedziehmy si dopiero, i po mier nas do Birów po-

sano. Goni nas jeszcze ksi i wojskiem stara si oto-

zy, ale nie przykrj^. Wymknhmy si szczliwie... I nic-

o, bomy niedaleko Kiejdan Kmicica zapali, którego

raz na rozstrzelanie ordynowaem.
— Oj! — rzeki król. — To widz, prdko tam u was

a Litwie szo!

— Wszelako przedtem pan Zagoba kaza go obszuka,
li jakowych listów przy sobie niema. Jako znalazo si
smo hetmaskie, z którego dowiedzielimy si, e gdyby

9*
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nie Kmicic, toby nas do Birów nie wywoono, ale nie

mieszkajc, w Kiejdanaeh rozstrzelano.

— A widzisz! — wtrci król.

— Potem tedy nie godzio nam si wicej na ywot jego

nastawa. Pucilimy go... Co dalej czyni, nie wiem, ale

od Radziwia jeszcze nie odszed. Bóg raczy wiedzie, co

to za czowiek... atwiej o kadym innym mie opini, ni
o takim wichrze. Przy Radz^ wille zosta, potem gdzie je-

cha... I znowu ostrzeg nas, i ksi z Kiejdan cignie.

Trudno negowa, jak znaczn nam przysug odda, bo

gdyby nie owo ostrzeenie, byby wojewoda wileski na

ubezpieczone wojska napada i pojedynczo chorgwie zno-

si... Sam nie wiem, miociwy panie, co mam myle...

Jeli to oszczerstwo, co ksi Bogusaw powiada...

— Zaraz si to okae — rzek król.

I zaklaska w donie.

— Zawoaj tu pana Babinicza — rzek do pazia, który

ukaza si w progu.

Pa znikn, a po oliwili drzwi komnaty królewskiej

otwary si i stan w nich pan Andrzej. Pan Woodyjow-
ski nie pozna go zrazu, by bowiem mody rycerz bardzo

zmieniony i wyblady, jako e od ostatniej walki w w-
wozie nie móg jeszcze przyj do siebie. Patrzy tedy na

niego pan Micha, nie poznajc.

— Dziw! — ozwa si wreszcie — gdyby nie chudo
gby i nie to, e w. kr. mo inne powiedziaa nazwisko,

rzekbym: panie Kmicic!

Król umiechn si i odrzek:

— Opowiada mi tu wanie ów may rycerz o jednym

okrutnym hultaju, który si tak nazywa, ale jam mu jako

na doni wywiód, e si w swym sdzie pomyh i pewien

jestem, e mi pan Babinicz powiadczy.
— Miociwy panie — odpar prdko Babinicz — jedno

sowo w. kr. moci lepiej tego hultaja oczyci, ni naj-

wiksze moje przysigi.

— I gos ten sam — mówi ze wzrastajcem zdumie-
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niem may pukownik — jeno tej blizny przez gb nie

byo...

— Moci panie — rzek na to Kmicic — eb szlache-

cki, to rejestr, na którym coraz inna rka szabl pisze...

Ale jest tu i twoja konotatka, poznaje mnie...

To rzekszy, schyli podgolon gow i wskaza pal-

cem na dug, biaaw brózd, cignc si tu koo czuba.

— Moja rka! — krzykn pan Woodyjowski — to

Kmicic!

— A ja ci mówi, e ty Kmicica nie znasz! — wtr-

ci król.

— Jak to, miociwy panie?...

— Bo zna wielkiego onierza, ale swawolnika i radzi-

wiowskiego w zdradzie socyusza... Ale tu stoi Hektor cz-

stochowski, któremu Jasna Góra po ksidzu Kordeckim naj-

wicej zawdzicza, tu stoi obroca ojczyzny i suga mój

wierny, który mnie wasn piersi zastawi i ycie mi ocali,

gdym w wwozach, jako midzy stado wilków, dosta si

midzy Szwedów. Taki to ów nowy Kmicic... Poznaje go

i pokochaj, bo wart tego!

Pan Woodyjowski pocz rusza ótymi wsikami, nie

wiedzc, co rzec, a król doda:
— I wiedz o tem, e nie tylko on nic ksiciu Bogusa-

wowi nie obiecywa, ale pierwszy na nim za ich praktyki

zemst wywar, bo go porwa i chcia go w wasze rce
wyda.
— I nas ostrzeg przed ksiciem wojewod wileskim! —

zawoa may rycerz. — Jaki anio tak waszmoci na-

wróci?...

— Uciskajcie si! — rzek król.

— Od razum waszmoci pokocha! — ozwa si pan

Kmicic,

Wic padli sobie w objcia, a król patrzy na to i usta

raz po razu, wedle swojego zwyczaju, z zadowoleniem wy-

dyma. Kmicie za ciska tak serdecznie maego rycerza,

e a go w gór podnós, jak kota i nieprdko napowrót

na nogi postawi.
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Poczem król wyszed na codzienn narad, zwaszcza, i,i

i obaj hetmani koronni przybyli do Lwowa, którzy miel

tam wojsko tworzy, aby póniej poprowadzi je w pom(

panu Czarnieckiemu i konfederackim oddziaom, uwijajcy]

si pod rónymi wodzami po kraju.

Rycerze zostali sami.

— Pójd waszmoó pan do mojej kwatery — rzek W(
odyjowski — znajdziesz tam Skrzetuskicti i pana Zagobi

którzy radzi usysz to, co mnie król jegomo powiada

Jest te tam i pan Charamp.

Lecz Kmicic przystpi do maego rycerza z wielkim ni<

pokojem w twarzy.

— Sia ludzi znalelicie przy ksiciu Radziwille? —'

spyta.

— Ze starszyzny jeden Charamp by przy nim.

— Nie o wojskowych pytam, dla Boga!... a z nie-

wiast?...

— Zgaduj, o co chodzi — odpar, zaponiwszy si nieco,

may rycerz — pann Billewiczówn ksi Bogusaw wy-

wióz do Taurogów.

Na to zmienio si w oczach oblicze Kmicica, wic na-

przód stao si blade, jak pergamin, potem czerwone, potem

jeszcze bielsze, ni poprzednio. Zrazu sowa nie znalaz,

jeno nozdrzami parska, chwytajc powietrze, którego wi-

docznie nie stawao mu w piersiach. Nastpnie chwyci si

obu rkoma za skronie i biegajc jak szalony po komnacie,

j powtarza:
— Górze mnie, górze, górze!

— Chod wa, Charamp lepsz ci zda relacy, bo by
przy tern — rzek Woodyjowski,

ROZDZIA XII.

Wyszedszy od króla, szli obaj rycerze w milczeniu. Wo-
odyjowski mówi nie chcia, Kmicic nie móg, bo go ból

i wcieko ksay, przebijali si tedy przez tumy, które
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si byy zebray na ulicach bardzo licznie, wskutek wieci,

e pierwszy zagonik Tatarów, obiecanych przez chana kró-

lowi, nadcign i ma wejó do miasta, aby si zaprezento-

wa królowi. May rycerz prowadzi, Kmicic lecia, jak b-
dny, za nim, z kopakiem nasunitym na oczy, potrcajc

ludzi po drodze.

Dopiero, gdy wyszli na miejsce przestronniejsze, pan Micha
chwyci Kmicica za przegub rki i rzek:

— Pomiarkuj si wa!... Desperacy nic nie wskórasz!.,.

— Ja nie desperuj — odrzek Kmicic — jeno mi jego

krwi potrzeba!

— Moesz by pewien, e go midzy nieprzyjaciómi

ojczyzny znajdziesz!

— Tem lepiej! -— mówi gorczkowo pan Andrzej —
ale chobym go i w kociele znalaz...

— Dla Boga, nie blunij! — przerwa coprdzej may
pukownik.
— Ten zdrajca do grzechu mnie przywodzi!

Zamilkli na chwil, poczem pierwszy pan Kmicic spyta:

— Gdzie on teraz jest?

— Moe w Taurogach, a moe i nie. Charamp bdzie
lepiej wiedzia.

— Chodmy!
— Ju niedaleko. Chorgiew za miastem stoi, a my tu...

i Charamp z nami.

Wtem Kmicic pocz oddycha tak ciko, jak czowiek,

który pod strom gór wchodzi.

— Sabym jeszcze okrutnie — ozwa si.

— Tem wikszego pomiarkowania waszmoci potrzeba,

ile e z takim rycerzem bdziesz mia spraw.
— Ju raz miaem i ot! co mi po niej ostao.

To rzekszy, Kmicic ukaza na prg w twarzy.

— Powiedze mi wa, jako to byo, bo król jegomo
ledwie wspomnia?

Pan Kmicic pocz opowiada i cho przytem zbami
zgrzyta i a kopaczkiem cisn o ziemi, jednak myl jego

oderwaa si od nieszczcia i uspokoi si troch.

— Wiedziaem, e wa rezolut — rzek may rycerz —
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ale eby Radziwia z poród jego chorgwi porwa, tegom
si i po wapanu nie spodziewa.

Tymczasem doszli do kwatery. Dwaj Skrzetuscy, pan

Zagoba, dzierawca z Wsoszy i Charamp zajci byli

ogldaniem kouszków krymskich, które handlujcy Tatar

przyniós wanie do wyboru. Charamp, który najlepiej zna
Kmicica, pozna go te od jednego rzutu oka i upuciwszy
kouszek, zakrzykn:
—

- Jezus, Marya I

— Niech bdzie Imi Paskie pochwalone! — zawoa
dzierawca z Wsoszy.

Lecz zanim wszyscy ochonli ze zdziwienia, Woodyjow-
ski rzek:

— Przedstawiam waszmociom czstochowskiego Hektora

i wiernego sug królewskiego, któren za wiar, ojczyzn
i majestat krew przelewa.

Tu, gdy zdziwienie jeszcze wzroso, pocz zacny pan
Micha opowiada z wielkim zapaem, co od króla o kmi-

cicowych zasugach, a od samego pana Andrzeja o porwa-

niu ksicia Bogusawa sysza i wreszcie tak skoczy:
— Nie tylko wic nieprawda to jest, co ksi Bogusaw

o tym kawalerze powiada, ale przeciwnie: niema on wik-
szego wroga od pana Kmicica i dlatego pann Billewi-

czówn z Kiejdan wywióz, aby w jakikolwiek sposób zemst
nad nim wywrze.
— I nam ten kawaler ycie ocah i konfederackie cho-

rgwie przed ksiciem wojewod ostrzeg — zawoa pan

Zagoba. — Wobec takich zasug, za nic dawne grzechy!

Dla Boga! dobrze, e z tob, panie Michale, nie sam do

nas przyszed, dobrze te, e chorgiew nasza za miastem,

bo okrutna w laudaskich przeciwko niemu zawzito i za-

nimby zipn, wprzódby go byU na szablach roznieli.

— Witamy waszmoci caem sercem, jako brata i przy-

szego kommilitona! — rzek Jan Skrzetuski.

Charamp a si za gow bra.

— Taki si nigdy nie pogry! — mówi — z kadej

strony wypynie i jeszcze saw na brzeg wyniesie!
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— A nie mówiem wam tego! — woa pan Z^^oba —
jakem go tylko w Kiejdanach ujrza, zarazem sobie pomy-

myla: to onierz i rezoluti I pamitacie, e wnet pocz-

limy si w gb caowa. Prawda, e za moj przyczyn
Radziwi pogron, ale i xa jego. Bóg mnie natchn w Bil-

jewiczaeh, em go nie dopuci rozstrzela... Moci panowie,

nie godzi si takiego kawalera sucio przyjmowa, aby za
nas o nieszczero nie posdzi!

Usyszawszy to Rzdzian, wyprawi zaraz Tatara z ko-

uszkami, a sam zakrztn si z pachokiem okoo na-

pitków.

Lecz pan Kmicic myla tylko o tem, aby si od Char-

ampa o wyzwoleniu Oleki jak naprdzej wywiedzie.
— Bye wa przy tem — pyta.

— Prawie, em si z Kiejdan nie rusza — odrzek

nosacz. — Przyjecha ksi Bogusaw do naszego ksicia

wojewody. Na wieczerz wystroi si tak, e oczy bolay

patrze i wida byo, e mu panna Billewiczówna bardzo

w oko wpada, bo ledwie e nie mrucza z ukontentowania,

jak kot, gdy go po grzbiecie gaszcz. Ale o kocie powia-

daj, e pacierze odmawia, a ksi Bogusaw, jeli je od-

mawia, to chyba dyabu na chwa. A przymila si, a asi,

a zaleca...

— Zaniechaj! — rzek pan Woodyjowski — zbyt wielk
mk temu rycerzowi zadajesz!

— Przeciwnie! Mów wa, mów! — zawoa Kmicic.

— Gada tedy przy stole — rzek Charamp — i nie

adna to ujma nawet i Radziwiom ze szlachciankami si
eni i e on sam wolaby wzi szlachciank, ni one ksi-

niczki, które mu ichmo królestwo francuscy swatali,

a których nazwisk nie spamitaem, bo takie byy cudaczne,

jakoby kto ogary w kniei nawoywa.
— Mniejsza z tem! — rzek Zagoba.
— Owó, widocznie to mówi, aby on pann skapto-

waó, co my zrozumiawszy zaraz, poczlimy jeden na dru-

giego spoglda i mruga, susznie mniemajc, e si po-

trzask na innocenoy gotuje.
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— A ona? a ona?!... — pytat gorczkowo Kmicic.

— Ona, jako to dziewka z wielkiej krwi i górnej ma-

niery, adnego nie pokazowaa ukontentowania, zgoa na

niego nie patrzc, dopiero gdy o waszmo panu mówi
ksi Bogusaw pocz, zaraz w niego utkwia oczy. Stra-

szna rzecz, co si stao, gdy powiedzia, ie mu si wasza

mo ofiarowa za ile tam dukatów króla porwa i ywego
albo umarego Szwedom dostawi. Mylelimy, e dasza

z panny wyjdzie, ale cholera na wapana tak bya w niej

wielka, e sabo niewieci przemoga. Jak on te zacz
prawi, z jak abominacy waszmoeine propozycye odrzuci,

dopiero zacza go wielbi i wdzicznie na spoglda,

a potem ju i rki mu nie umkna, gdy j od stou chcia

odprowadzi.

Kmicic oczy domi zatkn.
— Bije, bij! kto w Boga wierzy — powtarza.

Nagle zerwa si z miejsca,

— Bdcie waszmociowie zdrowi!

— Jake to? dokd? — pyta Zagoba, zastpiwszy mu
drog.
— Król mi permisy da, a ja pojad i znajd go! —

mówi Kmicic.

— Ka rany boskie! czekaj wa! Jeszcze si wszyst-

kiego nie dowiedzia, a szuka go masz czas. Z kim poje-

dziesz? gdzie go znajdziesz?

Kmicic moe byby nie sucha, ale sil mu zbrako, gdy
by ranami wycieczon, wic obsun si na aw i plecami

wsparszy si o cian, przymkn oczy.

Zagoba poda mu kielich wina, a on chwyci go dr-
cemi rkoma i rozlewajc pyn na brod i piersi, wychyli

do dna.

— Niemasz tu nic straconego — rzek Jan Skrze-

tuski — jeno roztropnoci trzeba tern wikszej, ze z tak

znamienitym panem sprawa. Prdkim uczynkiem, a nag
imprez, moesz wapan zgubi pann Billewiczówn i siebie.

— Wysuchaj Charampa do koca — rzek pan Za-

goba.
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Kmicic zacisn zby.
— Sucham cierpliwie.

— Ozy chtnie panna wyjedaa — ozwa si Char-

amp — tego nie wiem, bom przy jej wyjedzie nie by;
wiem, e pan miecznik rosieski protestowa, któremu na-

przód perswadowano, potem go w cekhauzie zamknito,

a wreszcie pozwolono wolno do Billewicz odjecha. Panna

w zych rkach, niema co ukrywa, bo wedle tego, co

o modym ksiciu powiadaj, bisurmanin aden na pe
gadk nie jest tak asy. Gdy mu biaogowa jaka w oko

wpadnie, wówczas, choby bya zamna, gotów i o to

nie dba.
— Górze! górze! — powtórzy Kmicic.

— Szelma! — krzykn Zagoba,
— Dziwno mi tylko to, e j ksi wojewoda zaraz

Bogusawowi wyda! — rzek Skrzetuski.

— Ja nie statysta — odrzek na to Charamp — wic
powtórz waszmociom jeno to, co oficyjerowie powiadali,

a mianowicie Ganchoff, który wszystkie arcana ksice
wiedzia. Syszaem na wasne uszy, jak kto wykrzykn
przy nim: „Nie poywi si Kmicic przy naszym modym
ksiciu!" — a Ganchoff powiada tak: — Wicej tam po-

Utyki w tem wywiezieniu, ni afektu. adnej (powiada)

ksi Bogusaw nie daruje, ale byle mu ta panna opór

daa, to w Taurogach nie bdzie móg z ni uczyni, jak

z innemi; bo haasyby powstay, tam za ksina woje-

wodzina z córk bawi, na które Bogusaw musi si cigle

oglda, gdy do rki modej ksiniczki pretenduje... Ciko
mu bdzie (powiada) cnotliwego udawa, ale w Taurogach

musi...

— Kamie powinien waci spa z serca! — zawoa
pan Zagoba — bo wida z tego, e nie dziewce nie grozi.

— To czemu j wywióz? — wrzasn Kmicic.

— Dobrze, e si do mnie udajesz — odpowiedzia Za-

goba — bo ja niejedno wnet wyrozumiem, nad czem kto

inny rokby napróno gow ama. Czemu j wywióz? Nie
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neguj, e mu musiaa wpa w oko, ale wywióz j i dla-

tego, aby przez ni wszystkich Billewiczów, którzy s liczni

i moni, od nieprzyjacielskich uczynków przeciw Radziwi-

om powstrzyma.
— Moe to by! — rzek Charamp. — To pewna, e

w Tan rogach bardzo musi dze przyrodzone miarkowa
i ad extrema posun si nie moe.
— Gdzie on teraz jest?

— Ksi wojewoda suponowa w Tykocinie, e musi

by u króla szwedzkiego w Elblgu, do którego po posiki

mia jecha. To pewna, e go teraz w Taurogach niemasz,

bo go tam posacy nie znaleli.

Tu Charamp zwróci si do Kmicica:

— Chcesz wasza mo posucha prostego onierza, to

powiem, co myl: jeli tara pann Billewiczówn ju
jaka przygoda w Taurogach spotkaa, albo jeeli ksi
afekt w niej rozbudzi zdoa, to wasza mo nie masz

tam po co jecha, jeeli za nie, jeeli jest przy ksinej
pani i z ni razem do Kurlandyi pojedzie, to tam bezpie-

czniejsza, ni gdziekolwiek i lepszego miejsca nie znalazby

wasza mo dla niej w caej tej Rzeczypospohtej, zalanej

pomieniem wojny.

— Jeli wa taki rezolut, jako powiadaj, a jak i ja

sam mniemam — wtrci Skrzetuski — to naprzód ci Bo-

gusawa dosta, a majc go w rku, wszystko otrzymasz.

— Gdzie on teraz jest? — powtórzy Kmicic, zwracajc

si do Charampa.
— Juzem waszej moci powiedzia — odpar osacz —

ale wasza mo od zgryzot si zapamitywasz. Suponuj,

e jest w Elblgu i pewnie wraz z Garolusem Gustawem

w pole przeciw panu Czarnieckiemu ruszy.

— Wa za najlepiej uczynisz, gdy z nami do pana

Czarnieckiego ruszysz, bo w ten sposób prdko si z Bo-

gusawem spotka moecie — rzek pan Woodyjowski.
— Dzikuj waszmociom za yczUwe rady! — zawoa

Kmicic.

I pocz si egna ywo ze wszystkimi, oni za nie za-
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trzymywali go, wiedzc, e czek strapiony ni do roz-

mowy, ni do kielicha niezdatny, natomiast pan Woody-
jowski rzek:
— Odprowadz waszmo do arcybiskupiego paacu, bo

tak zalterowan, e jeszcze gdzie na ulicy padniesz.

— I ja! — rzek Jan Skrzetuski.

— To chodmy wszyscy! — doda Zagoba.

Przypasali wic szable, naoyli burki ciepe i wyszli. Na
ulicach jeszcze wicej byo ludzi, ni poprzednio. Co chwila

spotykali oddziay zbrojnej szlachty, onierzy, sug pa-
skich i szlacheckich, Ormian, ydów, Woochów, ruskich

chopów z przedmie popalonych w czasie dwóch napadów

Chmielnickiego.

Kupcy stali przed swymi sklepami; okna domów pene
byy gów ciekawych. Wszyscy powtarzali, e czam bulik

ju nadszed i e niebawem przecignie przez miasto, aeby
prezentowa si królowi. Kto yw, chcia widzie ów czam-

buhk, bo wielka to bya osobliwo spoglda na Tatarów,

przejedajcych spokojnie przez ulice grodu. Inaczej dotd
Lwów widywa tych goci, a raczej widywa ich tylko za

murami, w postaci chmur nieprzejrzanych, na tle poncych
przedmie i okolicznych wiosek. Teraz mieli wjecha jako

sojusznicy przeciw Szwedom. To te rycerze nasi zaledwie

mogli utorowa sobie przez tumy drog. Co chwila okrzyki

y,Jad! jad!^ przebiegay z jednej ulicy na drug, a wów-
czas tumy zbijay si w tak gste masy, e ani podobna

byo kroku postpi.
— Ha! — rzek Zagoba — przystamy nieco. Panie

Michale, przypomn nam si niedawne czasy, gdymy to

nie z boku, ale wprost w lepia patrzyli tym skurczyby-

kom. A ja to i w niewoli u nich siedziaem. Powiadaj,
e przyszy chan kubek w kubek do mnie podobny... Ale

co tam przesze zbytki wspomina!
•— Jad! jad! — rozlego si znów woanie.
— Bóg serca psubratów odmieni — mówi dalej Za-

goba — e zamiast krainy ruskie pustoszy, w sukurs nam
id... Cud to wyrany} Bo powiadam wam, i gdyby za
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kadego poganina, którego ta stara rka do pieHa wysiaa,

jeden grzech mi by odpuszczony, jubym by kanonizo-

wany i wigili musielibycie do mnie poci, albo bybym
na wozie ognistym ywcem do nieba porwa.
— A pamitasz wapan, jak to byo wonczas, gdymy

to z nad Waadynki od Raszkowa do Zbaraa jechali?...

— Jake nie pamitam! Co to w wykrot wpad, a ja

za nimi przez gszcze a do gocica pognaem. To, ja-

kemy po ciebie wrócili, wszystko rycei^stwo nie mogo si

oddziwi, bo co kierz, to jedna bestya leaa.

Pan Woodyjowski pamita, e wonczas byo wcale na-

odwrót, ale zrazu nic nie odrzek, bo si bardzo zdumia,

nim za ochon, gosy po raz dziesity, czy który, po-

czy woa:
— Jad! jad!...

Okrzyk sta si powszechny, potem ucicho i wszystkie

gowy zwróciy si w t stron, z której czambulik mia
nadcign. Jako z dala ozwaa si wrzaskliwa muzyka,

tumy zaczy si rozstpowa ze rodka ulicy ku cia-

nom domostw, z koca za ukazali si pierwsi tatarscy

jedcy.
— Patrzcie! i kapel maj ze sob, to u Tatarów nie-

zwyczajna rzecz.

— Bo si chc jak najlepiej zaprezentowa — odrzek

Jan Skrzetuski — ale przecie niektóre czambuy maj
swoich muzykantów, którzy im przygrywaj, gdy koszem

gdzie na duszy czas zapadn. Wyborowy te to musi

by komunik!

Tymczasem jedcy zbHyli si i poczli przeciga mimo.

Naprzód jecha na srokatym koniu niady, jakoby w dymie

wdzony Tatar, dwie piszczaki w gbie majcy. Ten, prze-

chyliwszy w ty gow i zamknwszy oczy, przebiera po

owych dudkach palcami, wydobywajc z nich tony piskliwe

i ostre, a tak szybkie, e ucho zaledwie je uowi mogo.
Za nim jechao dwuch, trzymajcych kije, przybrane na

górnych kocach w mosine brzkuki i potrzsajcych

niemi jakoby z wciekoci; tu dalej kilku diwikao
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przeraliwie w miedziane talerze, inni bili w bbny, inni

grali kozack mod na teorbanach, wszyscy za, z wyjt-

kiem piszczalników, piewali, a raczej wyli od czasu do

czasu do wtóru dzik pie, byskajc przytem zbami i prze-

wracajc oczy. Za t niesforn i dzik muzyk, która prze-

suwaa si, jak gomon, przed mieszkacami L-.vowa, capa
po cztery konie w rzdzie cay oddzia, zoony z okoo
czterystu ludzi.

By to istotnie wyborowy komunik, na pokaz i cze
królowi polskiemu, do jego rozporzdzenia, jako zadatek

przez chana przysany. Dowodzi nim Akbah-Uan z dobru-

ckich, zatem najtszych w boju Tatarów, stary i dowiad-

czony wojownik, wielce w ausach dla swojego mstwa
i srogoci szanowany. Jecha on teraz w rodku, midzy
muzyk a reszt oddziau, przybrany w róow aksamitn,

ale mocno wypowia i za ciasn na jego potn figur

szub, wytartemi kunami podbit. Na brzuchu trzyma pier-

nacz, taki, jakiego zaywali pukownicy kozaccy. Czerwona

jego twarz staa si od chodnego wiatru sin i koysa si
nieco na wysokiej kulbace, od czasu do czasu spoglda na

boki, albo obraca gow ku swym Tatarom, jakoby nie

by zupenie pewien, czy wytrzymaj na widok tumów,
niewiast, dzieci, sklepów otwartych, towarów kosztownych

i czy nie rzuc si z dzikim okrzykiem na te cuda.

Lecz oni jechah spokojnie, jako psy na sforze prowa-

dzone i bojce si harapa i tylko z ponurych a akomych
spojrze mona byo dociec, co si dzieje w duszach tych

barbarzyców.

Tumy za patrzyy na nich ciekawie, chocia prawie

nieprzyjanie, tak wielka bya w tych stronach Rzeczypo-

spoHtej przeciw pogastwu zawzito. Od czasu do czasu

zryway si okrzyki: „A hu! a hu!" jakoby na wilków.

ByU wszelako i tacy, którzy sia sobie obiecywali po nich.

— Okrutnego stracha Szwedzi przed Tatarami maj i po-

no onierze dziwy sobie o nich prawi, od czego terror

coraz wzrasta — mówili patrzcy na Tatarów,
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— I susznie — odpowiadali inni. — Nie rajtarom to

Carolusa z Tatarami wojowa, którzy, a zwaszcza dobruccy)

i naszej jedzie czasem dotrzymuj. Nim si ów ciki rajtai

obejrzy, ju go Tatar na arkan wemie.
— Grzech pogaskich synów w pomoc wzywa! — od-

zyway si gosy.

— Grzech, nie grzech, a taki si przydadz!
— Bardzo przystojny czambulik! — mówi pan Zagoba.!

Rzeczywicie Tatarzy owi dobrze byli przybrani, w ko-j

zuchy biae, czarne i pstre, wen do góry; czarne uki
i sahajdaki pene strza koysay im si na plecach, kady
mia przytem szabl, co nie zawsze w wielkich czambuach

bywao, gdy biedniejsi na takowy zbytek zdoby si nie

mogli, posugujc si w rcznych boju szczk kosk, do

kija przywizan. Ale byU to ludzie, jak si rzeko, na

pokaz, wic niektórzy mieli nawet i samopay, pochowane

w wojokowych pokrowcach, a wszyscy siedzieli na dobrych

koniach, drobnych wprawdzie, do chudych i nizko du-

gogrzywe by noszcych, lecz nieporównanej szybkoci

w biegu.

W rodku oddziau szy cztery wielbdy juczne; tum
zgadywa, e w tych jukach znajdoway si dary cha-

nowe dla króla; ale w tem si mylono, bo chan wola
bra dary, ni dawa; obiecywa wprawdzie posiki, ale nie

darmo.

To te gdy oddzia min, pan Zagoba rzek:

— Drogo te auxilia bd kosztoway! Niby to sprzy-

mierzecy, ale i oni kraju naniszcz... Po Szwedach i po

nich jednego dachu caego w Rzeczypospolitej nie zostanie.

— Pewnie, e okrutnie to ciki socyusz — odrzek

Jan Skrzetuski. — Znamy ich ju!
— Syszaem jeszcze w drodze — rzek pan Micha —

e król nasz jegomo tak umow zawar, it do kadych
piciuset ordyców ma by dodany nasz oficyjer, przy któ-

rym bdzie komenda i prawo kary. Inaczej istotnieby ci

przyjaciele niebo a ziemi jeno zostawili.

— A tene czambuek?... Go te król z nim uczyni?
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— Do rozporzdzenia królewskiego ich clian przysa,

tak prawie, jakoby w darze, a chocia sobie i za nich po-

liczy, przecie król moe uczynió z nimi, co zechce i pewnie

ich panu Czarnieckiemu razem z nami podesze.

— No! to ju pan Czarniecki w ryzach utrzyma ich

potrafi.

— Chybaby mieszka midzy nimi, inaczej zaraz za jego

oczyma zaczn zbytkowa. Nie moe bye, tylko i tym zaraz

oficyjera dodadz.
— I ten bdzie dowodzi? A ówe tusty aga co bdzie

czyni?

— JeU nie trafi na kpa, to bdzie rozkazy spenia.
— Bdcie waszmociowie zdrowi! bdcie mi zdrowi! —

zakrzykn nagle Kmicic.

— Dokd tak spieszno?

— Panu do nóg pa, aby mi komend nad tymi ludmi
powierzy!

ROZDZIA XIIL

Tego samego dnia Akbah Uan bi czoem królowi, a za-

razem wrcza mu listy chanowe, w których ten ostatni

powtarza obietnic wyruszenia w sto tysicy ordy przeciw

Szwedom, byle mu czterdzieci tysicy talarów z góry wy-

pacono i byle pierwsze trawy pokazay si na polach, bez

czego, jako e w spustoszonym wojn kraju, trudno byoby
tak wielk moc koni wyywi. Co za do owego czambu-

liku, to wysa go teraz chan na dowód mioci ku ^naj-

milszemu bratu", aby i Kozacy, którzy o nieposuszestwie

jeszcze zamylali, ujrzeli widomy, znak, e mio owa trwa

statecznie i e niech jeno pierwszy odgos o buncie dojdzie

uszu chanowych, wówczas mciwy gniew jego spadnie na

wszystkie kozactwo.

Król przyj wdzicznie Akbah-Uana i obdarzywszy go

piknym dzianetem, owiadczy, e wyszle go niebawem
w pole do pana Czarnieckiego, albowiem chce, aby i Szwedzi
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przekonali si dowocJnie; jako chaa ilije pomoc Rzeczypo-

spolitej. Zawieciy si oczy Tatara, gdy usysza, I pod

panem Czarnieckim bdzie suy, bo go zna z dawnych

wojen ukraiskich i na równi ze wszystkimi agami wielbi.

Mniej natomiast spodoba mu si ustp chanowego listu,

proszcy króla, aby czambulikowi doJa dobrze znajcego

kraj oficera, któryby oddzia prowadzi, a zarazem ludzi

i samego Akbah-Uana od rabunku i zbytków nad miesz-

kacami powstrzymywa.

Wolaby by zapewne Akbah-Uan nie mie nad sob
takiego patrona, lecz e wola chanowa i królewska byy
wyrane, przeto uderzy tylko czoem raz jeszcze, kryjc
starannie niech, a moe obiecujc sobie w duszy, e nie

on przed patronem, ale patron przed nim pokony bdzie
wybija.

Zaledwie Tatar si oddali i senatorowie odeszli, gdy Kmi-

cic, który przy boku królewskim podczas audyeneyi si trzy-

ma, pad do nóg paskich i rzek:

— Miociwy panie I Niegodzien jestem aski, o któr
prosz, ale tyle mi na niej, co wanie na samem yciu
zaley. Pozwól, miociwy ojcze, abym nad tymi ordycami
komend móg obj i z nimi zaraz w po^e ruszy.

— Nie odmawiam — rzek zdziwiony Jan Kazimierz —
bo lepszego przwódcy truJnoby mi dla nich znale. Trzeba

tam kawalera wielkiej fantazyi i rezoluta, aby ich w ryzie

umia utrzyma, gdy inaczej zaraz i naszych zaczn pali,

a mordowa... Temu si jeno stanowczo przeciwi, by jutro

mia rusza, nim ci si skóra po szwedzkich rapierach

zagoi....

— Czuj, e niechaj mnie jeno wiatr w polu owieje,

zaraz sabo mi przejdzie i sia we mnie wstpi napowrót,

a eo do Tatarów, to ju ja sobie z nimi rady dam i na

mikki wosk ich ugniot.

— Ale co ci tak pilno? Dokd chcesz i?
— Na Szweda, miociwy panie!... Nic tu ju wicej nie

wjoiodz, bo czegom chcia, to ju mam: to jest ask
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twoj i grzechów dawniejszych odpuszczenie... Pójd do pana

Czarnieckiego razem z Woodyjowskim, albo i z osobna

bd nieprzyjaciela podchodzi, jako dawniej Chowaskiego,

a w Bogu ufam, e mi si poszczci.

— Nie moe inaczej by, tylko jeszcze ci co innego

cignie w pole!

— Jako ojcu wyznam i ca dusz wyjawi. Ksi Bo-

gusaw, nie kontentujc si potwarz, jak na mnie rzuci,

jeszcze i dziewk t z Kiejdan wywióz i w Taurogach j
wizi, albo gorzej: bo na jej uczciwo, na jej cnot, na

jej paniesk cze nastaje... Panie miociwy!... Rozum mi

si w gowie miesza, gdy pomyl, w jakich to rkach
ona nieboga... Na Mk Pask! mniej te rany bol... To
ta dziewka dotd myli, em ja si temu potpiecowi, temu

arcypsu ofiarowa na majestat twój, panie, rk podnie...

i za ostatniego wyrodka mnie ma! Nie wytrzymam, mio-

ciwy królu, nie mog, póki jego nie dostan, póki jej nie

wydr... Daj mi, panie, tych Tatarów, a jac przysigam,

e nie swojej jeno prywaty bd dochodzi, ale tyle Szwe-

dów natuk, e ten dziedziniec bami mona bdzie wy-

moci...

— Uspokój si! — rzek król,

— Gdybym, panie, mia sub dla prywaty porzuci

i obrony majestatu i Rzeczypospolitej zaniecha, wstydby

mi byo prosi, ale tu si jedno z drugiem schodzi. Przy-

sza pora Szwedów bi? ja nic inu: go nie bd czyni...

Przysza pora zdrajc ciga, ja go bd ciga do Inflant,

do Kurlandyi, choby si do septentrionów, albo nawet za

morze do Szwecyi schroni, pójd za nim!

— Mamy wiadomoci, jako tu, tu Bogusaw z Caro-

lusem z Elblga wyruszy.

— To im pójd na spotkanie!

— Z takim czambulikiem? Kapeluszem ci przykryj.
— Chowaski mnie w omdziesit tysicy przykrywa

i nie przykry.

— Co jest wiernego wojska, to pod panem Czarnieckim.

Oni na pana Czarnieckiego ant omnia uderz!

10*
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— Pójd do pana Czarnieckiego. Tem spieszniej trzeba

mu, miociwy panie, sukurs da.
— Do pana Czarnieckiego pójdziesz, ale do Taurogów

w tak szczupej liczbie si nic dostaniesz. Wszystkie zamki

na mudzi nieprzyjacielowi ksi wojewoda wyda i wsz-
dzie szwedzkie prezydya stoj, a one Taurogi, widzi mi si,

co nad sam granic prusk, od Tyly nieopodal.

— Na samej granicy elektorskiej, miociwy panie, ale

po naszej stronie, a od Tyly bdz e cztery mile. Co nie

mam doj, dojd i nie tylko ludzi nie wytrac, ale jeszcze

si do mnie po drodze sia rezolutów zbiey. I to rozwa,

miociwy panie, e gdzie si tylko poka, tam caa oko-

lica na ko przeciw Szwedom sidzie. Pierwszy bd mud
ekscytowa, jeeli kto inny tego nie uczyni. Gdzie to teraz

nie mona dojecha, gdy w caym kraju, jak w garnku.

Ju ja zwyczajny obraca si w ukropie.

— Bo i na to nie patrzysz, e Tatarzy moe i nie ze-

chc tak daleko i za tob?
— A no! a no! niech jeno nie zechc, niech jeno spró-

buj — mówi Kmicic, ciskajc na sam myl zby —
jak ich jest czterystu, czy tam ilu, tak ich ka czterystu

powiesi!... Drzew nie zbraknie!... Niech mi si popróbuj

buntowa...

— Jdrek I — zawoa król, wpadajc w dobry humor

i wydymajc usta — jak mi Bóg miy, tak lepszego pa-

sterza dla tych owieczek nie znajd! Bierze ich i prowad,

gdzie ci si ywnie podoba!

— Dzikuj^ miociwy panie! ojcze dobrotliwy! — rzek

rycerz, ciskajc kolana królewskie.

— Kiedy chcesz ruszy? — pyta Jan Kazimierz.

— Boga mi! jutro!

— Moe Akbah - Uan nie zechce, e to konie maj
zdroone?
— To go sobie ka do kulbaki na arkanie przytroczy

i piechot pójdzie, jeeli konia auje.
— Widz ju, e si z nim uporasz. Przecie dobrych,

póki mona, sposobów^ uywaj. A teraz... Jdrek. . dzi ju
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póno, ale jutro chc ci jeszcze zobaczy... Tymczasem,

we ten piercie, powiesz swojej regalistce, e go od króla

masz i e król jej nakazuje, aby jego wiernego sug
i obroc statecznie miowaa...
— Daje Boe! — mówi ze zami w oczach junak —

daje Boe, abym nie inaczej zgin, tylko w twojej obro-

nie, panie miociwy!
Tu król cofn si, bo byo ju póno, a Kmicic poszed

do swej kwatery do drogi si gotowa i rozmyla, od czego

pocz, gdzie najpierw jecha naley?

Przyszy mu na myl sowa Charampa, i jeeli tylko

pokae si, e ksicia Bogusawa w Taurogach niema, to

najlepiej tam dziewczyn zostawi, bo istotnie z Taurogów,

jako lecych na samej granicy, atwo si byo do Tyly,
pod elektorsk opiek schroni. Zreszt, jakkolwiek Szwedzi

opucili w ostatniej potrzebie ksicia wojewod wileskiego,

przecie naleao si spodziewa, e dla jego wdowy respekt

mie bd, zatem, byle Oleka zostaa pod jej opiek, to

nic zego spotka j nie moe. Jeeli za do Kurlandyi

pojad, to tern lepiej.

— I do Kurlandyi jecha z moimi Tatarami nie mog —
rzek sobie Kmicic — bo to ju inne pastwo.

Chodzi tedy i pracowa gow. Godzina pyna za go-

dzin, on za nie pomyla jeszcze o spoczynku i tak oy-
wia go myl nowej wyprawy, e cho rano jeszcze by
saby, teraz czu, e wracaj mu siy i gotów by zaraz

na konia siada.

PachoUkowie skoczyli wreszcie zawizywanie troków

i zbierali si i na spoczynek, gdy nagle kto pocz skro-

ba we drzwi izby.

— Kto tam? — zawoa Kmicic.

Poczem do pacholika:

— Idno, obacz!

Pacholik poszed i rozmówiwszy si za drzwiami, wróci

niebawem.

— Jaki onierz chce pilno widzie si z wasz mio-

ci. Powiada, e si zwie Soroka,
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— Puszczaj, na miy Bóg I — krzykn Kmicic.

I nie czekajc, by pacholik speni rozkaz, sam skoczy

ku drzwiom.

— Bywaj, miy Soroka, bywaj!

onierz wszed do izby i pierwszym mchem clicia pa
do nóg pukownika, bo by to raczej przyjaciel i suga,

równie wierny, jak przywizany, lecz onierska subordyna-

cya przemoga, v.ic wyprostowa si i rzek:

— Na rozkazy waszej mioci I

— Witaj, miy towarzyszu, witaj! — mówi dalej ywo
Kmicic — mylaem, e ci tam usiekli w Czstochowie!

I cisn go za gow, a potem j nawet potrzsa jego

rkoma, co móg uczyni, nie pospolitujc si zbytnio, gdy
Soroka pochodzi z zacianku, z drobnej szlachty.

Dupiero i stary wachmistrz j obejmowa kolana paskie.

— Skd idziesz? — pyta Kmicic.

— Z Czstochowy, wasza mio.
— I mnie szukae?
— Tak jest.

— A od kogoecie si tam dowiedzieli, em yw?
— Od ludzi Kuklinowskiego. Ksidz Kordecki wielk

msz z radoci celebrowa na dzikczynienie Bogu. Potem

jako gi'uchno, e pan Babinicz przeprowadzi króla przez

góry, tak ju wiedziaem, e to wasza mio, nikt inny.

— A ksidz Kordecki zdrów?

— Zdrów, wasza mio, jeno nie wiadomo, czyli go

anieli ywcem do nieba lada dzie nie wezm, bo to wity
czowiek.

— Pewnie, e nie inaczej. Gdziee to si dowiedzia,

em z królem do Lwowa przyby?
— Mylaem sobie tak: skoro wasza mio króla od-

prowadza, to musi przy nim by, baem si wszelako,

e wasza mio ju moe w pole wyruszy i e si spóni.
— Jutro z Tatary ruszam!

— To si dobrze stao, bo ja waszej mioci trzosów

odwo penych dwa: ten, co by na mnie i jegomociu,

a oprócz tego one kamuszki wiecce, comy je z kopa-
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ków bojarom pozdejmowali i te, które wasza mio zabra

wtedy, gdymy to skarbczyk Chowaskiego zagarnli.

— Dobre byy czasy, gdymy skarbczyk ogarnli, ale

nie musi tam tego ju wiele by, bom te przygarstk

ksidzu Kordeckiemu zostawi.

— Nie wiem, ile jest, jeno ksidz Kordecki wanie mó-

wi, e monaby za to dwie tgie wsie kupie.

To rzekszy Soroka, zbliy si do stou i pocz zdej-

mowa z siebie trzosy.

— A kamuszki w onej blaszance — doda, kadnc obok

trzosów oniersk manierk na wódk.
Pan Kmicic, nic nie mówic, wytrzsn w gar nieco

czerwonych zotych, bez rachuby i rzek do wachmistrza:

— Masz!

— Do nóg upadam waszej mioci! Ej! eby to ja mia
w drodze cho jeden takowy dukacik!

— Albo co? — spyta rycerz.

— Bom okrutnie z godu osab. Mao gdzie teraz czeka

kawakiem chleba poczstuj, bo kady si boi, to i nogi

w kocu ledwie z godu wlokem.
— Na miy Bóg! przecie to wszystko mia przy sobie!

— Nie miaem bez permisyi — rzek krótko wach-

m^*strz.

— Trzymaj! — rzek pan Kmicic, podajc mu drug
gar.

Poczem krzykn na pacholików:

— Nue, szelmy! Je mu da, nim pacierz minie, bo

by pourywam!

Pacholikowie skoczyli jeden pr/^ez drugiego i wkrótce

stana przed Sorok ogromna misa wdzonej kiebasy i fla-

szka z wódk.
onierz wpi podhwe oczy w posiek, wargi i wsy

mu drgay, lecz si przy pukowniku nie mia,
— Siadaj, jedz! — zakomenderowa Kmicic
Ledwie skoczy, ju sucha kiebasa pocza chrzci

w potnych szczkach Soroki. Dwaj pacholikowie patrzyli

na niego, wytrzeszczajc oczy.
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— Ruszajcie precz! — zawoa Kmicic.

Chapcy kopnli si co duchu za drzwi; rycerz za cho-

dzi spiesznymi krokami po komnacie i milcza, nie chcc
przeszkadza wiernemu sudze.

Ten za, ilekro nala sobie kieliszek gorzaki, tyiekroó

spoglda z ukosa na pukownika, w obawie, czy zmarsz-

czenia brwi nie dostrzee, poczem wychyla napitek, zwra-

cajc si ku cianie.

Kmicic chodzi, chodzi, wreszcie pocz sam ze sob
rozmawia.
— Nie moe by inaczej! — mrucza — trzeba tam

tego posia... Ka powiedzie jej... Na nic! Nic uwierzy!...

Listu czyta nie zechce, bo mnie za zdrajc i psa ma...

Niech jej w oczy nie lezie, jeno niechaj patrzy i mnie da

zna, co si tam dzieje.

Tu zawoa nagle.

— Soroka!

onierz zerwa si tak szybko, e mao stou nie prze-

wróci i wycign si, jak struna.

— Wedle rozkazu!

— Ty czek wierny i w potrzebie frant. Pojedziesz

w dalek drog, ale nie o godzie.

— Wedle rozkazu!

— Do Taurogów, na granic prusk. Tam panna Bille-

wiczówna mieszka... u ksicia Bogusawa... Dowiesz si, czy

ona tam jest... i bdziesz mia na wszystko oko... Jej w oczy

nie le, chyba, iby si zdarzyo, eby samo wypado.
Wonczas powiesz jej i zaprzysigniesz, em króla przez

góry przeprowadzi i e przy jego osobie jestem. Ona ci

pewnie nie uwierzy, bo mnie tam ksi oczerni, e na

zdrowie majestatu nastaj, co jest garstwo psa godne!

— Wedle rozkazu!

— W oczy, powiedziaem, nie le, bo i tak ci uie uwie-

rzy... Ale gdyby si zdarzyo, powiedz, co wiesz. A bacz

na wszystko i suchaj! A sam si pilnuj, bo jeeli ksi
tam jest i jeli ci pozna, on, albo ktokolwiek z dworu,

to ci na pal wbij!
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— Wedle rozkazu!

— Byb)^m posa starego Kiemlicza, ale on na tamtym

wiecie, bo w parowie usieczon, a synowie za gupi. Ci

pójd ze mn. Bye w Taurogach?

— Nie, wasza mio.
— Pójdziesz do Szczuczyna, stamtd sam granic pru-

sk, hen! a do Tyly. Taurogi bd o cztery mile naprze-

ciw, po naszej stronie... Sied w Taurogach tak dugo, póki

wszystkiego nie wymiarkujesz, a potem wracaj. Znajdziesz

mnie tam, gdzie bd... Rozpytuj o Tatarów i o pana Ba-

binicza, A teraz ruszaj spa do Kiemhczów!... Jutro w drog!

Po tych sowach Soroka odszed, Kmicic za dugo jeszcze

spa si nie kad, ale wreszcie zmczenie przemogo. Wów-
czas rzuci si na oe i zasn snem kamiennym.

Nazajutrz wsta orzewion wielce i silniejszy, ni wczora.

Cay dwór ju by na nogach i rozpoczy si zwyke
dzienne czynnoci.

Kmicic poszed naprzód do kancelaryi po nominacy i po

list elazny, nastpnie odwiedzi Subaghazi beya, naczelnika

chanowego poselstwa we Lwowie i mia z nim dug roz-

mow.
W czasie tej rozmowy zanurza pan Andrzej po dwakroó

rk w kalecie. Za to te, gdy wychodzi, Subaghazi po-

mienia si z nim na kopaki, wrczy mu piernacz z zie-

lonych piór i kilka okci równie zielonego jedwabnego

sznura.

Zaopatrzony w ten sposób, wróci pan Andrzej do króla,

który by wanie ze mszy przyjecha, wic pad jeszcze

raz mody junak do nóg paskich, poczem w towarzystwie

Kiemhczów i pachoków uda si wprost za miasto, gdzie

Akbah-Uan sta z czambuem.
Stary Tatar przyoy na jego widok rk do czoa, ust

i piersi, ale dowiedziawszy si, kto jest Kmicic i z czem
przyjecha, wnet nasroy si; twarz mu pociemniaa i oblo-

ka si dum.
— Skoro król ci na przewodnika przysa — rzek do

Kmicica w amanym rusiskim jzyku — to bdziesz mi
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drog pokazywa, chocia ja i sam trafibym, gdzie po-

trzeba, a ty miody i niedowiadczony.

— Z góry mi przeznacza, czem mam by — pomyla
Kmicic — ale póki mona, bd politykowa.

Tu ozwa si gono:
— Akbabu-Uanie, król mnie tu na wodza, nie na prze-

wodnika przysya... I to ci powiem, e lepiej uczynisz, woli

jego kr. moci nie negujc.

— Nad Tatarami chan, nie król stanowi! — odrzek

Akbah-Uan.
— Akbahu-Uanie — powtórzy z naciskiem pan An-

drzej — chan darowa ci królowi, jakoby mu psa, albo

sokoa darowa, dlatego nie uwaczaj mu. aby ci za jako

psa na powróz nie wzito.

— Aa! — krzykn zdumiony Tatar.

— Eje, nie rozdraniaj mnie I — odrzek Kmicie.

Lecz oczy Akbaha-Uiana krwi zaszy. Przez czas jaki

sowa nie móg przemówi; yy na karku mu spczniay,

rka chwycia za kinda.
— Ksim! ksim! — krzykn przyduszonym gosem.

Ale i pan Andrzej, chocia obiecywa sobie politykowa,

mia ju dosy, gdy bardzo z natury by porywczy.

Wic w jednej chwih podrzucio w nim co tak, jakby

go gadzina gna, ca doni porwa Tatarzyna za rzadk
brod i zadarszy mu gow do góry, tak, jak gdyby mu
eo na puapie chcia pokaza, pocz mówi przez zaci-

nite zby:
— Suchaj, kozi synu! Wolaby nikogo nad sob nie

mie, by pali, rabowa, wycina!... Przewodnikiem chcesz

mnie mie! Ot, masz przewodnika! masz przewodnika!

I przyparszy go do ciany, pocz tuc gow jego

o zrb.

Puci go wreszcie Zup&lme osupiaego, ale nie sigaj-

cego ju do noa. Kmicic, idc za popdem swej gorcej

krwi, odkry mimowoli najlepszy sposób przekonywania

ludzi wschodnich, do niewolnictwa przywykych. Jako w po-

tuczonej gowie Tatara, muno caej wciekoci, jaka go
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dusia, bysna zaraz myl, jak potnym i wadnym by
musi ów rycerz, który z nim, Akbali-Uanem, postpuje

w ten sposób i okrwawione wargi jego powtórzyy po trzy-

kro wyraz:
— Bagadyrl Bagadyr! Bagadyr!

Kmicic tymczasem naoy na gow kopak Subagha-

ziego, wycign zielony piernacz, który a dotd umylnie

trzyma za plecami, za pas wetknity i rzek:

— Patrz tu, rabie! i tu!

— Aa! — ozwa si przeraony Uan.
— I tul — doda Kmicic — wydobywajc sznur z kie-

szeni.

Lecz Akbah-Uan lea ju u jego nóg i bi czoem.

W godzin póniej Tatarzy wycignli si dugim w-
em po drodze, wiodcej ze Lwowa ku Wielkim Oczom,

a pan Kmicic, siedzc na dzielnym cisawym koniu, którego

król mu podarowa, ogania czambu, jak piee owczarski

ogania owce.

Akbah-Uan spoglda na modego junaka z przestrachem

i podziwieniem.

Tatarzy, znawcy ludzi wojennych, odgadli na pierwszy

rzut oka, e pod tym wodzem nie zbraknie im krwi i upu,
wic szli ochotnie, ze piewaniem i graniem.

Kmicicowi za serce roso, gdy patrzy na owe postacie,

podobne do zwierzt lenych, bo przybrane w kouchy
i wielbdzie kaftany wen do góry. Fala dzikich gów
koysaa si pod miar koskich ruchów, on za Uczy
je i rozmyla, co bdzie mona z tak potg przed-

siwzi.
— Osobliwszy to komunik — myla sobie — i tak

mi si wydaje, jakobym stadu wilków przywodzi, ale z ta-

kimi wanie mona przej ca Rzeczpospolit i cae Prusy

przetratowa. Czekaje, ksi Bogusawie!
Tu chepliwe myli poczy mu napywa do gowy,

gdy do chepliwoci wielce by skonny.
— Bóg da czeku obrotno — mówi sobie — wczora

miaem jeno dwu Kiemliczów, a dzi czterysta koni za
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mn czapie. Niech Jeno taniec rozpoczn, bd mia tysic,

albo i dwa takich hultajów, eby si ich i dawni kom-

panionowie nie powstydzih... Czekaje, ksi Bogusawie!

Lecz po chwili, dla uspokojenia sumienia, doda:

— A przytem ojczynie i majestatowi znacznie usu...

I wpad w wyborny humor. Bawio go te niezmiernie

i to, e szlachta, ydzi, chopi, nawet wiksze kupki po-

spolitego ruszenia, nie mogy si oprze w pierwszej chwili

przeraeniu na widok jego wojska. A bya mga, bo odwil

przesycia \silgotnym tumanem powietrze. Wic coraz to si

zdarzao, e kto nadjeda bhzko i nagle spostrzegszy,

kogo ma przed sob, wykrzykiwa:
— Sowo stao si ciaem!

— Jezus, Marya, Józef!

— Tatarzy! orda!

Lecz Tatarzy mijali spokojnie bryki, wozy adowne, stada

koni i przejedajcych. Inaczejby byo, gdyby wódz po-

zwoH, ale samowolnie nic przedsiwzi nie mieli, bo na

wasne oczy patrzyli przy wyruszeniu, jako temu wodzowi

sam Akbah-Uan strzemi trzyma.

Tymczasem Lwów ju znikn w dah za mgami. Tata-

rzy przestaU piewa i czambu porusza si zwolna wród
tumanów pary, podnoszcej si z koni. Nagle ttent rumaka

rozleg si za czambuem.
Po chwih ukazao si dwóch jedców. Jeden z nich by

pan Woodyjowski, drugi dz erawca z W^soczy. Obaj, po-

mijajc oddzia, pdziU wprost do pana Kmicica.

— Stój! stój! — woa may rycerz.

Kmicic wstrzyma konia.

— To wasza mo!
Woodyjowski osadzi z kolei szkap.
— Czoem! — rzek! — hsty od i^róla! Jeden do wasz-

moci, drugi do wojewody witebskiego.

— Ja do pana Czarnieckiego jad, nie do pana Sapiehy.

— Przeczytaj jeno naprzód pismo!

Kmicic zama piecz i czyta, co nastpuje:
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^Dowiadujemy si przez goca, wieo od pana wojewody

witebskiego przybyego, jako pan wojewoda nie moe tu

do krajów maopolskich cignc i z drogi znów na Podlasie

nawraca, a to z przyczyny ksicia Bogusawa, który z wielk

potg nie przy królu szwedzkim zostawa, lecz na Tykocin

i na pana Sapieli uderzy zamyla. e za magna pars si

pana sapicyskich na prezydyach zosta musiaa, przeto

rozkazujemy ci, aby z owym tatarskim komu alkiem panu

wojewodzie szed w pomoc. A gdy i twojej ochocie w ten

sposób zado si czyni, nie potrzebniebymy mieli ci po-

piech nakazywa. Drugi list oddasz wojewodzie, w którym

pana Babinicza, wiernego sug naszego afektom wojewo-

dziskim, a przedewszystkiera opiece Boskiej polecamy. Jan

Kazimierz, król".

— Na miy Bóg! na miy Bóg! Oto szczhwa dla mnie

nowina! — zawoa Kmicic. — Nie wiem ju, jako kró-

lowi i waszmo panu mam za ni podzikowa!
— Sam te podjem si je( ha — odrzek may rycerz —

a to z kompasyi dla waszmoci, bom widzia, twoj bole
i dlatego, aby listy napewno doszy.

— Kiedy ów goniec przyszed?
— Bylimy u króla na obiedzie: ja, dwaj panowie Skrze-

tuscy, pan Cbaramp i pan Zagoba. Nie wyimajnujesz sobie

wapan, co tam pan Zagoba wyprawia, jako o niezarad-

noci Sapi i swoich zasugach opowiada. Do, e królowi

a lozy od ustawicznego rzechotania si pyny, a obaj

hetmani za boki bezustanku si trzymali. Wtem wszed po-

kojowiec z listem, na którego król zaraz si obruszy: „Id
do kata (rzecze), moe za nowina, nie psuj mi uciechy!'^

Dopiero gdy si dowiedzia, e to od pana Sapiehy, za-

bra si do czytania. Jako z nowin wyczyta, bo si
potwierdzio to, o czenn ju dawno mówiono, e elektor

przysigi wszystkie zama i ostatecznie przeciw prawemu
panu z królem szwedzkim si poczy.
— Jeszcze jeden wróg, jakoby ich mao dotd byo! —

krzykn Kmicic,

I zoy rce.
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— Boe wielki! Niech mi jeno na tydzie pan Sapieha

do Pras ksicych pozwoh*, a da Bóg miosierny, e dzie-

site pokolenia mnie i moich Tatarów wspomina bd!...
— Moe to by, e tam pójdziecie — odrzek pan Mi-

cha — ale wprzód musicie Bogusawa znosi, gdy wanie
wskutek onej elektorskiej zdrady zaopatrzono go w ludzi

i na Podlasie mu i dozwolono.

— To si spotkamy, jako dzi dzie, jako Bóg na niebie,

tak si spotkamy! — mówi z iskrzcemi oczyma Kmicic. —
Gdyby mi waszmo nominacy na województwo wileskie

przywióz, nie ucieszyby mnie lepiej!

— Król te zaraz zakrzykn: „Gotowa dla Jdrka eks-

pedycya, od której dusza si w nim uraduje". Chcia te wnet

pokojowego za waci wysa, ale ja powiadam : Sam po-

jad, to go jeszcze poegnam.
Kmicic przechyh si na koniu i chwyci maego rycerza

w objcia.

— Bratby tyle dla mnie nie uczyni, ile ju waszmo
uczyni! Daje Boe czemkolwiek si wywdziczy!
— Bal Przecie wapana rozstrzela chciaem.

— Bom te czego lepszego by nie wart. Nic to! Niech

mnie w pierwszej bitwie usiek, jeeli pomidzy wszystkiem

rycerstwem bardziej kogo od wapana miuj!...

Tn znowu poczli si ciska, na poegnanie za rzek

pan Woodyjowski:
— A pilnuj si z Bogusawem! pilnuj si, bo z nim nie

atwo !.M

— Jednemu z nas ju mier pisana!

— Dobrze!

— Ej, eby to waszmo, który jest do szabli geniusz,

swoje arkana mi odkry I Có! niema czasu!... Ale i tak

anieli mi pomog i krew jego obacz, chyba, e przedtem

oczy moje zamkn si na zawsze na wdato dzienne.

— Bóg pomagaj!... Szczliwej drogi!... A dajcie tam

dzigielu zdrajcom Prusakom!... — rzek pan Woody-
jowski
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-- Bdcie spokojni. Obrzydnie im lutcrstwo!

Tu pan Woodyjowski kiwn na Rzdziana, który przez

ten czas z Akbaliem Uanem rozmawiajc, dawne przewagi

Kmicica nad Ciowaskim rozpowiada, poczem obaj odje-

chali z powrotem do Lwowa.

Kmicic za zawróci z miejsca czambuem, jako wonica
wozem zawraca i poszed wprost ku pónocy.

KOiNIEC CZJCl SZÓSTEJ,

1
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